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การศึกษากจ็ะปรับปรุงคู่มือฯ ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑด์งักล่าวต่อไป 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

บทที่ 1 
นโยบายและกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 

 

นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

  มหาวิทยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราชก าหนดนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยค านึงถึงบริบท
ของมหาวิทยาลยัและความสอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลดา้นคุณภาพการศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่ 
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .) ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา           
(สมศ.)  รวมทั้งส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ดงัน้ี 

1. พฒันาระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการด าเนินการ
ภายในท่ีมีอยู ่ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลยั  โดยมีคณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศึกษา ท าหนา้ท่ีวางระบบ ก าหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์วิธีควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้าขาวิชา ส านกั สถาบนั กอง และศูนยต่์างๆ  จดัตั้งคณะกรรมการ  หรือ
คณะท างานดา้นคุณภาพข้ึนภายในหน่วยงาน  เพ่ือกระตุน้ใหมี้การด าเนินกิจกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษา
อยา่งทัว่ถึง 

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหห้น่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  เขา้มามีส่วน ร่วมในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั เพ่ือพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

4. ส่งเสริมสนบัสนุนใหอ้าจารย ์บุคลากร และนกัศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างระบบประกนัคุณภาพ 
ตลอดจนตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละฝ่ายท่ีมีส่วนในการสร้างคุณภาพใหเ้กิดข้ึน 

5. ส่งเสริม ใหมี้การประชาสมัพนัธ์  เผยแพร่กิจกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา  ทั้งภายใน                   
และภายนอกมหาวิทยาลยั เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์การประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

การพฒันาการประเมินคุณภาพภายใน 
 

มหาวิ ทยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช พฒันาระบบประกนัคุณภาพโดยยึดหลกัการด าเนินงาน                  
เป็น 3 ขั้นตอน คือ การควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ  โดยมีการพฒันา
รูปแบบระบบประกนัคุณภาพ ใหเ้หมาะสมกบัอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  ใหท้นั ต่อ สถานการณ์                        
ท่ีเปล่ียนแปลงจากภายนอกและสามารถเช่ือมโยงการประกนัคุณภาพภายในและภายนอกได้  มหาวิทยาลยั             
จึงพฒันาปรับปรุงกลไกการประเมินคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือใหส้ามารถวดัผลลพัธ์การด าเนินงานท่ี
ตอบสนองความตอ้งการจากภายนอก ไดแ้ก่ ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) 
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) และส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) 
การพฒันาปรับปรุง ตวับ่งช้ี ในระบบประกนัคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยัไดพิ้จารณาจุดเนน้                           
ของมหาวิทยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช คือ กลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม  โดยมีส่วนประกอบส าคญั ท่ีน ามา
พิจารณา  คือ ตวับ่งช้ีในการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสองของ สมศ.   ตวับ่งช้ีเพ่ือการประกนัคุณภาพ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของ สกอ . และตวัช้ีวดัตามกรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการของ ส านกังาน 
ก.พ.ร. ประจ าปีงบประมาณ 2552  

 

นอกจากน้ี   เพ่ือใหร้ะบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลยัมีการด าเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ือง และสามารถจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดท้นัภายใน 120 วนั นบัจากวนัส้ินปีการศึกษาของมหาวิทยาลยั จึ งไดก้ าหนด
ปฏิทินกิจกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไวด้งัต่อไปน้ี 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ปีงบประมาณ 2552 (ต.ค.51 – ก.ย. 52) ปีงบประมาณถดัไป 

ปีการศึกษา 2552 (ก.ค. 52 – มิ.ย. 53) 

ปฏิทินกจิกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ประจ าปีการศึกษา 2552 
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 

กบัปีการศึกษา 
ต.ค. 51 

– 
มิ.ย. 52 

ก.ค. 52 
(เปิดภาค
การศึกษา) 

ส.ค. 
52 

ก.ย. 
52 

ต.ค. 
52 

พ.ย. 
52 

ธ.ค. 
52 

ม.ค. 
53 

ก.พ. 
53 

มี.ค. 
53 

เม.ย. 
53 

พ.ค. 
53 

มิ.ย. 
53 

ก.ค. 
53 

ส.ค. 
53 

ก.ย. 
53 

ต.ค. 
53 

ปีงบประมาณ 
                 

ปีการศึกษา 
                 

 

แผนกจิกรรม 
ต.ค. 51 

–  
มิ.ย. 52 

ก.ค. 52 
(เปิดภาค
การศึกษา) 

ส.ค. 
52 

ก.ย. 
52 

ต.ค. 
52 

พ.ย. 
52 

ธ.ค. 
52 

ม.ค. 
53 

ก.พ. 
53 

มี.ค. 
53 

เม.ย. 
53 

พ.ค. 
53 

มิ.ย. 
53 

ก.ค. 
53 

ส.ค. 
53 

ก.ย. 
53 

ต.ค. 
53 

1. ศปศ . ก าหนดตารางรวบรวม
ขอ้มลูตาม common data set  
และตามตวับ่งช้ี 

                 

2. -  จดัประชุมช้ีแจงกรอบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
และเผยแพร่ความรู้ดา้นการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา
ใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

- จดัอบรมเพื่อสร้าง /พฒันาผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

แผนกจิกรรม 
ต.ค. 51 

–  
มิ.ย. 52 

ก.ค. 52 
(เปิดภาค
การศึกษา) 

ส.ค. 
52 

ก.ย. 
52 

ต.ค. 
52 

พ.ย. 
52 

ธ.ค. 
52 

ม.ค. 
53 

ก.พ. 
53 

มี.ค. 
53 

เม.ย. 
53 

พ.ค. 
53 

มิ.ย. 
53 

ก.ค. 
53 

ส.ค. 
53 

ก.ย. 
53 

ต.ค. 
53 

3. ผูร้วบรวมขอ้มลูส่วนกลาง
เผยแพร่ขอ้มลูในตวับ่งช้ีท่ี
รวบรวมตา มปีงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2552 บน
เวบ็ไซต ์/ QMIS 

                 

4. ผูร้วบรวมขอ้มลูส่วนกลาง
รวบรวมขอ้มลูในตวับ่งช้ีท่ี
จดัเก็บตามปีการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 255 2  และเผยแพร่
บนเวบ็ไซต ์/ QMIS 

                 

5. ผูร้วบรวมขอ้มลูส่วนกลางและ
สาขาวชิา /หน่วยงาน ตรวจทาน
ความถูกตอ้งของขอ้มลู 

                 

6. สาขาวชิา / หน่วยงาน จดัท า 
SAR และเตรียมรับการประเมิน 

                 

7. สาขาวชิา / หน่วยงานส่ง SAR 
พร้อมเสนอรายช่ือผูท้รงคุณวฒิุ
ภายนอกให ้ศปศ.      

                 

8. ศปศ. ทาบทามและเสนอแต่งตั้ง
กรรมการ ประเมิน ฯ ระดบั
สาขาวชิา / หน่วยงาน 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

แผนกจิกรรม 
ต.ค. 51 

–  
มิ.ย. 52 

ก.ค. 52 
(เปิดภาค
การศึกษา) 

ส.ค. 
52 

ก.ย. 
52 

ต.ค. 
52 

พ.ย. 
52 

ธ.ค. 
52 

ม.ค. 
53 

ก.พ. 
53 

มี.ค. 
53 

เม.ย. 
53 

พ.ค. 
53 

มิ.ย. 
53 

ก.ค. 
53 

ส.ค. 
53 

ก.ย. 
53 

ต.ค. 
53 

9. จดัปฐมนิเทศกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

                 

10. ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา / 
หน่วยงาน 

                 

11. ศปศ . น าขอ้มลูต่างๆ และผล
การประเมินจากสาขาวชิา / 
หน่วยงาน  เพื่อ จดัท า SAR 
ระดบัมหาวทิยาลยั เตรียมรับ
การประเมิน 

                 

12. ศปศ. ทาบทามและเสนอแต่งตั้ง 
กรรมการประเมินฯ ระดบั
มหาวทิยาลยั 

                 

13. ประเมินคุณภาพ การศึกษา
ภายในระดบัมหาวทิยาลยั 

                 

14. จดัการประชุม / สัมมนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
กรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

แผนกจิกรรม 
ต.ค. 51 

–  
มิ.ย. 52 

ก.ค. 52 
(เปิดภาค
การศึกษา) 

ส.ค. 
52 

ก.ย. 
52 

ต.ค. 
52 

พ.ย. 
52 

ธ.ค. 
52 

ม.ค. 
53 

ก.พ. 
53 

มี.ค. 
53 

เม.ย. 
53 

พ.ค. 
53 

มิ.ย. 
53 

ก.ค. 
53 

ส.ค. 
53 

ก.ย. 
53 

ต.ค. 
53 

15. สรุปผลการประเมินเพื่อเสนอ
สภามหาวทิยาลยั เพื่อน า
ขอ้เสนอแนะไปจดัท าแผน /
มาตรการปรับปรุงและพฒันา 

                 

16. จดัส่งรายงานการประกนั
คุณภาพประจ าปี (SAR และผล
การประเมินระดบัมหาวทิยาลยั ) 
ให ้สกอ . ภายใน 120 วนั นบั
จากส้ินปีการศึกษา 

                 

 

หมายเหตุ 1.  ปีการศึกษาของมสธ. เร่ิม  1  กรกฎาคม    ส้ินสุด  30  มิถุนายน  ของปี พ.ศ. ถดัไป    
  2.  ปีงบประมาณ  เร่ิม  1  ตุลาคม       ส้ินสุด  30  กนัยายน  ของปี พ.ศ. ถดัไป   
  3. ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา พ .ศ. 2546 ขอ้ 7 (4) ก าหนดให้ ... สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้อง
จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภ าพภายในเสนอต่อส านักงานคณะกรรมกา รการอุดมศึกษา ภายใน 120 วัน  นับจากวันส้ินปีการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน... 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

                    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มีแนวทางการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. ด าเนินการประเมินคุณภาพ การศึกษา ภายในทั้งระดบัหน่วยงาน และระดบัสถาบนั  ใช้
ระยะเวลาด าเนินการ ประมาณ 2-3 วนั  

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 2.1 การประเมินระดบัหน่วยงาน  ใหแ้ต่ละสาขาวิชา  / หน่วยงานสนบัสนุน เสนอรายช่ือ

คณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน  ซ่ึงประกอบดว้ย ผูป้ระเมิน ท่ีผา่นการฝึกอบรม หลกัสูตรผู ้
ประเมินฯของ  สกอ. ประมาณ   3 คนโดยมีผูป้ระเมินภายนอก มหาวิทยาลยั อยา่งนอ้ย  1 คน ทั้งน้ี แต่ละ
หน่วยงานสามารถพิจารณาคดัเลือกรายช่ือผูผ้า่นการฝึกอบรมผูป้ระเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน  จากเวบ็ไซต์
ของ สกอ . หรือเวบ็ ไซตข์องศูนยป์ระสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษา  เพ่ือใหศู้นยป์ระสานงานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาน าเสนอคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัแต่งตั้งต่อไป 

 2.2 การประเมินในระดบัมหาวิทยาลยั  ใหค้ณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบั
มหาวิทยาลยัแต่งตั้งผูป้ระเมินจากภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีผา่นการอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ . จ านวน 
3 – 5 คน และผูป้ระเมินท่ีเป็นบุคลากรภายในของมหาวิทยาลยัท่ีผา่นการอบรมหลกัสูตรของ สกอ .  อีกจ านวน 
1- 2 คน  เพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัมหาวิทยาลยั 
 
ความเช่ือมโยงของตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในกบัภายนอก 
 

การก าหนด ตวับ่งช้ี และเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช
ค านึงถึงความเช่ือมโยงกบัตวับ่งช้ีของ  สกอ. มาตรฐานการประกนัคุณภาพภายนอกของ  สมศ. และกรอบ           
การประเมินผลของ  ก.พ.ร. เพ่ือใหเ้กิดความสอดคลอ้งในการจดัเกบ็ขอ้มลู  และลดความซ ้าซอ้น                          
ของการด าเนินงาน  โดยใชต้วับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคุณภาพของ สกอ . เป็นหลกัและเพ่ิมเติมดว้ยตวับ่งช้ี              
ของ สมศ . และ ก .พ.ร. ( ตวับ่งช้ีท่ีเพ่ิมเติมจาก สกอ . จะก าหนดรหสัตวับ่งช้ีเป็นทศนิยม 2 ต าแหน่ง ) 
รายละเอียดการเช่ือมโยงแสดงไดด้งัน้ี 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์และแผนงาน   (2 ตวับ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ี 
มสธ. 

ปีการศึกษา 2552 

ความเช่ือมโยงของตัวบ่งช้ี 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 
  มีการก าหนดปรัชญา  หรือปณิธาน  

ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยทุธ์  
แผนด าเนินงาน  และมีการก าหนดตวั
บ่งช้ีเพ่ือวดัความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ  
(กระบวนการ) 

1.1 1.1 5.3 - 

  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวั
บ่งช้ีของการปฏิบติังานท่ีก าหนด  
(ผลผลิต) 

1.2 1.2 - - 

รวม 2    

 
องค์ประกอบที ่2 การเรียนการสอน  (11 + 9 = 20 ตวับ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ี 
มสธ. 

ปีการศึกษา 2552 

ความเช่ือมโยงของตัวบ่งช้ี 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 
  มีระบบและกลไกในการพฒันา               

และบริหารหลกัสูตร (กระบวนการ) 
2.1 2.1 - - 

  มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน              
เป็นส าคญั (กระบวนการ) 

2.2 2.2 6.6 17 

  มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนบัสนุน            
การพฒันาหลกัสูตร และการเรียนการ
สอน  ซ่ึงบุคคล  องคก์รและชุมชน
ภายนอกมีส่วนร่วม (กระบวนการ) 

2.3 2.3 - - 

  จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า              
ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า (ปัจจยัน าเขา้)  

งดเว้นการประเมิน 2.4 6.2 - 

  สดัส่วนของอาจารยป์ระจ าท่ีมีวฒิุ  
ปริญญาตรี ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
(ปัจจยัน าเขา้) 

2.5 2.5 6.3 - 

  สดัส่วนของอาจารยป์ระจ าท่ีด ารง
ต าแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย์             
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
(ปัจจยัน าเขา้) 

2.6 2.6 6.4 - 

  มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์  
(กระบวนการ) 

2.7 2.7 6.5 16 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบที ่2 การเรียนการสอน (ต่อ) 

ตัวบ่งช้ี 
มสธ. 

ปีการศึกษา 2552 

ความเช่ือมโยงของตัวบ่งช้ี 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 
  มีระบบและกลไกสนบัสนุนให้อาจารย์

ประจ าท าการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียน          
การสอน (กระบวนการ)  

2.8 2.8 - - 

  ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ี
ไดง้านท าและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (ผลผลิต) 

2.9 2.9 1.1 4.1.1(1) 

  ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดรั้บเงินเดือน
เร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ ์(ผลผลิต) 

2.10 2.10 1.3 - 

  ระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง  
ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑิต  
(ผลผลิต) * 

2.11 2.11 1.4 6.1 

  ร้อยละของนกัศึกษาหรือศิษยเ์ก่าท่ี
ส าเร็จการศึกษาในรอบ  5 ปีท่ีผา่นมา  ท่ี
ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกยอ่งใน
ดา้นวิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม  
จริยธรรม กีฬา  สุขภาพ  และดา้น
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัชาติหรือ
นานาชาติ (ผลผลิต) 

2.12 2.12 1.5 - 

  จ านวนวิทยานิพนธ์และผลงานวิชาการ
ของนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัใน
ระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติภายใน
รอบปีการศึกษา (ผลผลิต) 

2.12.1 - 1.6 - 

  ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์
ปริญญาโทท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ต่อจ านวน
วิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด  
(ผลผลิต) 

2.12.2 - 1.7 4.1.4 

  ร้อยละของหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐาน              
ต่อหลกัสูตรทั้งหมด  (ปัจจยัน าเขา้) 

2.12.3 2.1 (6) 6.1 - 

  ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อ
คุณภาพการสอนของอาจารยแ์ละส่ิง
สนบัสนุนการเรียนรู้ (ปัจจยัน าเขา้) 

2.12.4 - 6.7 - 

  ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีใชใ้นระบบ
ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์
สารสนเทศต่อชุดวิชา(ปัจจยัน าเขา้) 

งดเว้นการประเมิน - 6.9 - 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบที ่2 การเรียนการสอน (ต่อ) 

ตัวบ่งช้ี 
มสธ. 

ปีการศึกษา 2552 

ความเช่ือมโยงของตัวบ่งช้ี 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 
  ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านท าตรง

สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา (ผลผลิต) 
2.12.6 - 1.2 4.1.2 (1) 

  ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ี
ไดน้ าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัหนา้ท่ี
การงาน (ผลผลิต) 

2.12.7 - - 4.1.2(2) 

  คุณภาพของหลกัสูตรการจดัการศึกษา
ของ มสธ . ตามมาตรฐานการจดั
การศึกษาทางไกลของ กระทรวง  
ศึกษาธิการ (ปัจจยัน าเขา้) ** 

2.12.8 - 6.10 - 

  คุณภาพการถ่ายทอดความรู้ในระบบ
การศึกษาทางไกลให้แก่นกัศึกษา   
(กระบวนการ) ** 

2.12.9 - 6.11 3.1 

  คุณภาพของการวดัและประเมินผล ใน
ระบบการศึกษาทางไกล 

 (กระบวนการ) ** 

2.12.10 - 6.12 3.2 

รวม 11 + 9 = 20    
 

หมายเหตุ * ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยั และใชผ้ลการประเมินของมหาวิทยาลยัเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา 
** ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยัเท่านั้น 

 
 

องค์ประกอบที ่3 การพฒันานิสิตนักศึกษา  (2 ตวับ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ี 
มสธ. 

ปีการศึกษา 2552 
ความเช่ือมโยงของตัวบ่งช้ี 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 
  มีการจดับริการแก่นิสิตและศิษยเ์ก่า  

(กระบวนการ) * 
3.1 3.1 - - 

  มีการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตครบถว้น  
และสอดคลอ้ง กบัคุณลกัษณะของ
บณัฑิต ท่ีพึงประสงค ์(กระบวนการ) * 

3.2 3.2 - - 

รวม 2    
หมายเหตุ * ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยั และใชผ้ลการประเมินของมหาวิทยาลยัเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา  
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบที ่4 การวจิยั  (4 + 2 = 6 ตวับ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ี 
มสธ. 

ปีการศึกษา 2552 

ความเช่ือมโยงของตัวบ่งช้ี 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 
  มีการพฒันาระบบและกลไกการ

สนบัสนุนการผลิตงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์(กระบวนการ) *  

4.1 4.1 - - 

 มีระบบบริหารจดัการความรู้จาก
งานวิจยัและงานสร้างสรรค์  
(กระบวนการ) * 

4.2 4.2 - - 

  จ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจยั  และงาน
สร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า         
และบุคลากรวิจยั (ปัจจยัน าเขา้) 

4.3 4.3 2.2, 2.3 - 

  ร้อยละของงานวิจยั  และงาน
สร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่  ไดรั้บการ
จดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา  
สิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร  และ /หรือ
น าไปใชป้ระโยชน์ทั้งในระดบัชาติ  
และระดบันานาชาติต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและบุคลากรวิจยั (ผลผลิต) 

4.4 4.4 2.1 4.2  
 

  ร้อยละของอาจารยป์ระจ าและบุคลากร
วิจยัท่ีไดรั้บทุนท าวิจยั  และงาน
สร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัต่ออาจารยป์ระจ าและ
บุคลากรวิจยั (ปัจจยัน าเขา้) 

4.4.1 - 2.4, 2.5 - 

  ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีเขา้ร่วม
ประชุมวิชาการและ /หรือน าเสนอ
ผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ (ปัจจยัน าเขา้) 

4.4.2 - 5.9 - 

รวม 4 + 2 = 6    
หมายเหตุ * ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยั และใชผ้ลการประเมินของมหาวิทยาลยัเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา  
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม  (5 + 2 = 7 ตวับ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ี 
มสธ. 

ปีการศึกษา 2552 

ความเช่ือมโยงของตัวบ่งช้ี 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 
 มีระบบและกลไกในการบริการทาง

วิชาการแก่สงัคมตามเป้าหมาย                  
ของมหาวิทยาลยั (กระบวนการ) * 

5.1 5.1 - - 

 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีส่วนร่วม
ในการให้บริกา รทางวิชาการแก่สงัคม
เป็นท่ีปรึกษาเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอกมหาวิทยาลยั  เป็นกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดบัชาติ
หรือระดบันานาชาติต่ออาจารยป์ระจ า  
(ปัจจยัน าเขา้) 

5.2 5.2 3.2 - 

 ร้อยละของกิจกรรม /โครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ ท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการพฒันาและเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของสงัคมชุมชน ประเทศชาติ                       
และนานาชาติต่ออาจารยป์ระจ า  
(ผลผลิต) 

5.3 5.3 3.1 - 

 ร้อยละของระดบัความพึงพอใจ                  
ของผูรั้บบริการ (ผลผลิต) * 

5.4 5.4 - 6.2 

  จ านวนแหล่งให้บริการวิชาการวิชาชีพ
ท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติหรือ
ระดบันานาชาติ (ผลผลิต) * 

5.5 5.5 3.5 - 

 มีการน าความรู้และประสบการณ์จาก  
การบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชใ้น               
การพฒันาการเรียนการสอนและการ
วิจยั (กระบวนการ) 

5.5.1 - 3.3 - 

 ค่าใชจ่้ายและมูลค่าของสถาบนัใน             
การบ ริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อ
สงัคมต่ออาจารยป์ระจ า(ปัจจยัน าเขา้) * 

งดเว้นการประเมิน - 3.4 - 

 รายรับของสถาบนัในการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลยั              
ต่ออาจารยป์ระจ า (ผลผลิต) * 

งดเว้นการประเมิน - 3.6 - 

  ระดบัความส าเร็จในการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพตามพนัธกิจ                    
ของมหาวิทยาลยั (ผลผลิต)  

5.5.4 - 3.7 - 

รวม 5 + 2 = 7    
หมายเหตุ * ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยั และใชผ้ลการประเมินของมหาวิทยาลยัเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา  
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  (1 + 1 = 2 ตวับ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ี 
มสธ. 

ปีการศึกษา 2552 

ความเช่ือมโยงของตัวบ่งช้ี 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 
 มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม (กระบวนการ) * 
6.1 6.1 - - 

 ร้อยละของชมรมท่ีมีการด าเนินการ
ต่อเน่ืองต่อจ านวนชมรมทั้งหมด 
(กระบวนการ) ** 

6.1.1 - 4.1 - 

 จ านวนกิจกรรมในการอนุรักษ์  พฒันา
และสร้างเสริมเอกลกัษณ์ศิลปะและ
วฒันธรรม  (ผลผลิต) ** 

งดเว้นการประเมิน  4.2  

รวม 1 +1= 2  
หมายเหตุ * ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยั และใชผ้ลการประเมินของมหาวิทยาลยัเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา 

** ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยัเท่านั้น 
 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและจดัการ  (9 + 2 = 11 ตวับ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ี 
มสธ. 

ปีการศึกษา 2552 
ความเช่ือมโยงของตัวบ่งช้ี 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 
 สภามหาวิทยาลยั ใชห้ลกัธรรมาภิบาล

ในการบริหารจดัการและสามารถ
ผลกัดนัมหาวิทยาลยัให้แข่งขนัไดใ้น
ระดบัสากล(กระบวนการ) ** 

7.1 7.1 5.1 12 

 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารทุกระดบั              
ของมหาวิทยาลยั (กระบวนการ) 

7.2 7.2 - - 

 มีการพฒันามหาวิทยาลยัสู่องคก์าร
เรียนรู้(กระบวนการ) 

7.3 7.3 5.2 15 

 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพฒันา  และธ ารง
รักษาไวใ้ห้บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ (กระบวนการ) * 

7.4 7.4 - - 

 ศกัยภาพของระบบฐานขอ้มูลเพื่อการ
บริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั  
(ปัจจยัน าเขา้) * 

7.5 7.5 5.5 14 

หมายเหตุ * ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยั และใชผ้ลการประเมินของมหาวิทยาลยัเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา 
** ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยัเท่านั้น 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและจดัการ  (ต่อ) 

ตัวบ่งช้ี 
มสธ. 

ปีการศึกษา 2552 

ความเช่ือมโยงของตัวบ่งช้ี 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 
 ระดบัความส าเร็จในการเปิดโอกาส             

ให้บุคคลภายนอกเขา้มามีส่วนร่วม              
ในการพฒันาหน่วยงาน (ผลผลิต) ** 

7.6 7.6 - 13 

 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บ
รางวลัผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ                 
ในระดบัชาติหรือนานาชาติ (ผลผลิต) 

7.7 7.7 - - 

 มีการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใช้
ในกระบวนการบริหารการศึกษา  
(กระบวนการ)  

7.8 7.8 - - 

 ระดบัความส าเร็จของการถ่ายทอดตวั
บ่งช้ีและเป้าหมายของระดบัองคก์รสู่
ระดบับุคคล (ผลผลิต) 

7.9 7.9 - - 

 งบประมาณส าหรับการพฒันา
คณาจารยท์ั้งในประเทศและ
ต่างประเทศต่ออาจารยป์ระจ า  (ปัจจยั
น าเขา้) 

7.9.1 - 5.10 - 

 ร้อยละของบุคลากรประจ าสาย
สนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้
และทกัษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ (ปัจจยัน าเขา้) 

7.9.2 - 5.11 - 

รวม 9 + 2 = 11    
หมายเหตุ * ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยั และใชผ้ลการประเมินของมหาวิทยาลยัเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา 

** ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยัเท่านั้น 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบที ่8 การเงนิและงบประมาณ  (2 ตวับ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ี 
มสธ. 

ปีการศึกษา 2552 

ความเช่ือมโยงของตัวบ่งช้ี 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 
 มีระบบ  และกลไกในการจดัสรร               

การวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย  การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอยา่งมี
ประสิทธิภาพ (กระบวนการ) * 

8.1 8.1 - - 

 การใชท้รัพยากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยัร่วมกนั (กระบวนการ) * 

8.2 8.2 5.4 3.3 

 ร้อยละของเงินรายไดต่้องบด าเนินการ  
(ปัจจยัน าเขา้) ** 

งดเว้นการประเมิน - 5.6 (1) - 

 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่อ
งบด าเนินการ (ผลผลิต) ** 

งดเว้นการประเมิน - 5.8 - 

รวม 2    
หมายเหตุ * ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยั และใชผ้ลการประเมินของมหาวิทยาลยัเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา 

** ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยัเท่านั้น 
 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  (3 ตวับ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ี 
มสธ. 

ปีการศึกษา 2552 
ความเช่ือมโยงของตัวบ่งช้ี 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 
 มีระบบและกลไกในการประกนั

คุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษา  
(กระบวนการ)  

9.1 9.1 7.1 - 

 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และ
ทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพแก่
นกัศึกษา(กระบวนการ) * 

9.2 9.2 - - 

 ระดบัความส าเร็จของการประกนั
คุณภาพภายใน (ผลผลิต) 

9.3 9.3 7.2 7.1 

รวม 3    
หมายเหตุ * ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยั และใชผ้ลการประเมินของมหาวิทยาลยัเป็นผลการประเมินของสาขาวิชา 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 10 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  (2 ตวับ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ี 
มสธ. 

ปีการศึกษา 2552 

ความเช่ือมโยงของตัวบ่งช้ี 

สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 
  การบริหารจดัการสถานศึกษา 3 ดี 

(3D)*** 
10.1 10.1 - - 

  ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี 
(3D) มีความรู้ เจตนคติท่ีดี ตลอดจน
เกิดพฤติกรรม*** 

10.2 10.2 - - 

รวม 2    
หมายเหตุ *** ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยัเท่านั้น  และไม่น าคะแนนเฉล่ียรวมกบั 9 องคป์ระกอบ 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

บทที่ 2 
ตวับ่งช้ีและเกณฑ์มาตรฐาน  

 

  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดก้ าหนดระบบการประกนัคุณภาพภายในระดบั มหาวิทยาลยั  โดย
ค านึงถึงความ สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัภารกิจทั้งในดา้นการสอน วิจยั บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม  รวมทั้งดา้นการบริหารและ การจดัการ ดา้นการเงิน  ดา้นทรัพยากรสนบัสนุน  และดา้นบุคลากร 
ทั้งน้ี   เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  โดยพฒันาปรับปรุง ตวับ่งช้ี และเกณฑก์ารประเมิน
คุณภาพภายในท่ีสามารถประเมินผลทั้งเชิงปัจจยัน าเขา้  กระบวนการ  และผลผลิต  ซ่ึงการปรับปรุงพิจารณาความ
เช่ือมโยงกบัตวับ่งช้ีทั้งของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. ร่วมดว้ย จ านวน 10 องคป์ระกอบ 57 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
 

องค์ประกอบที ่
จ านวนตวับ่งช้ี 

สกอ. มหาวทิยาลยั
เพิม่เตมิ 

รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคแ์ละแผนงาน 2 - 2 
2. การเรียนการสอน 11 9 20 
3. การพฒันานิสิต 2 - 2 
4. การวิจยั 4 2 6 
5. การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 5 2 7 
6. การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 1 1 2 
7. การบริหารและจดัการ 9 2 11 
8. การเงินและงบประมาณ 2 - 2 
9. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 3 - 3 

รวม 9 องค์ประกอบ 39 16 55 
10. การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล* 2 - 2 

รวมทั้งส้ิน 41 16 57 
หมายเหตุ * ไม่น าคะแนนเฉล่ียรวมกบั 9 องคป์ระกอบ 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.1  มีการก าหนดปรัชญาหรือปณธิาน  ตลอดจนมีกระบวนการพฒันากลยุทธ์                     

แผนด าเนินงาน  และมีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพือ่วดัความส าเร็จของการด าเนินงาน                    
ตามแผนให้ครบทุกภารกจิ (สกอ.1.1 และ สมศ. 5.3) 
 

ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบาย 
  พนัธกิจของมหาวิทยาลยั  ประกอบดว้ย  การเรียนการสอน  การวิจยัการบริการทางวิชาการแก่สงัคม  
และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ในการด าเนินการตามพนัธกิจแต่ละดา้นตอ้งค านึงถึงหลกัการของการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา  มาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง
รวมถึงยทุธศาสตร์ดา้นต่างๆ  ของชาติ  ดงันั้น การก าหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอดจนการพฒันากลยทุธ์               
และแผนการด าเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน  จึงจ าเป็นตอ้งใหส้อดคลอ้งกบั
หลกัการและมาตรฐานต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีระบุขา้งตน้  อีกทั้งตอ้งค านึงถึงทิศทางการพฒันาประเทศ                 
ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  รวมทั้งการเปล่ียนแปลงของก ระแสโลก  ทั้งน้ี  เพ่ือให้                         
การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอยา่งมีคุณภาพในทิศทางท่ีถกูตอ้งเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับของสงัคม 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดบั) 
1. มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

  2. มีกระบวนการพฒันากลยทุธ์  แผนการด าเนินงานและแผนปฏิบติัการประจ าปี  ใหส้อดคลอ้งกนั  
และสอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของหน่วยงาน ยทุธศาสตร์และแผนพฒันาของชาติ 
    กลยทุธ์ หมายถึง แผนกลยทุธ์ซ่ึงเป็นแผนระยะยาว โดยทัว่ไปมกัใชเ้วลา 5 ปี เป็นแผนท่ี
ก าหนดทิศทางการพฒันาของสถาบนั จากแผนกลยทุธ์น ามาจดัท าแผนด าเนินการหรือแผนปฏิบติัการ                    
หรือแผนประจ าปี ซ่ึงเป็นแผนการท างานของเวลา 1 ปี ในแผน 1 ปีน้ีจะมีรายละเอี ยดโครงการ กิจกรรม 
ผูรั้บผิดชอบงบประมาณ 
  3. มีการก าหนดตวับ่งช้ีของการด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ีเพ่ือวดัความส าเร็จ                      
ของการด าเนินงาน 
  4. มีการด าเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  ซ่ึงภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 4 ภารกิจ 
ไดแ้ก่ การเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการแก่สงัคม และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์และแผนงาน 
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  5. มีการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีอยา่งนอ้ยปีละ  2 คร้ัง                    
และรายงานผลต่อผูบ้ริหารและสภามหาวิทยาลยัตามล าดบั 
  6. มีการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งกลยทุธ์  แผนการด าเนินงาน  เป้าประสงค์  เป้าหมาย                       
กบัยทุธศาสตร์และแผนพฒันาของมหาวิทยาลยัและของชาติตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้                   
ในอนาคตอยา่งสม ่าเสมอ  นัน่คือ มีการด าเนินการในช่วงเวลาท่ีควรด าเนินการทุกคร้ัง โดยมีการวิเคราะห์
แผนการด าเนินงานกบัแผนกลยทุธ์ทุกปี  เน่ืองจากแผนการด าเนินงานเป็นแผนท่ีจดัท าเป็นรายปี                         
ส่วนการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งกบัแผนของชาติ และสภาพการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต 
ด าเนินการเม่ือมีการปรับเปล่ียนแผนของชาติ หรือเม่ือสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง มีการเปล่ียนแปลง
ท่ีกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา 

7. มีการน าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยทุธ์และแผนการด าเนินงานอยา่ง
ต่อเน่ือง  นัน่คือ  มีการน าผลการประเมินและผลการวิเคราะห์ในเกณฑม์าตร ฐานระดบั 5 และระดบั 6                        
มาปรับปรุงแผนการด าเนินงานทุกปี เร่ิมตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
5 – 6 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการครบทุกขอ้ 

 
 

แนวทางการปฏิบัต ิ
  1. มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน  และมีกระบวนการพฒันากลยทุธ์แผนการด าเนินงาน                      
และแผนปฏิบติัการประจ าปีใหส้อดคลอ้งซ่ึงกนัและกนั และสอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของหน่วยงาน  หลกัการ
อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานวิชาชีพ  (ถา้มี) ยทุธศาสตร์ของชาติ
ในดา้นต่างๆ ตลอดจนแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
  2. มีการก าหนดตวับ่งช้ี  (KPI) ของการด าเนินงาน  ตลอดจนก าหนดเป้าหมาย  (target) ของแต่ละ                  
ตวับ่งช้ีเพ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนใหค้รบทุกภารกิจ  (การเรียนการสอน /การวิจยั /                     
การบริการวิชาการ/การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม) 
  3. มีการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ                   
2 คร้ัง และรายงานต่อผูบ้ริหารระดบัมหาวิทยาลยัและต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั ตามล าดบั 
  4. มีการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งกลยทุธ์  แผนการด าเนินงานเป้าประสงค์  (goal) เป้าหมาย  
(target) กบัสภาพการณ์ในปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตอยา่งสม ่าเสมอ 
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  5. มีการน าผลการประเมินและการวิเคราะห์ในขอ้  3 และ 4 มาปรับปรุง  กลยทุธ์  และแผนการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
  6. เกณฑม์าตรฐาน ระดบั 2 และเกณฑม์าตรฐาน ระดบั 3 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. ปรัชญาหรือปณิธานของหน่วยงาน 

  2. แผนกลยทุธ์ แผนการด าเนินงาน และแผนปฏิบติัการประจ าปีของหน่วยงาน 
  3. เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่หน่วยงานมีกลไกการด าเนินงานเพ่ือก าหนดปรัชญา                        
หรือปณิธาน กลยทุธ์ แผนการด าเนินงาน และแผนปฏิบติัการประจ าปีของหน่วยงาน 
  4. รายงานการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของปรัชญา  ปณิธาน  และกลยทุธ์กบัภารกิจหลกั                           
ของหน่วยงาน  หลกัการอุดมศึกษา  มาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานวิชาชีพ  (ถา้มี) มาตรฐานการศึกษา                 
ของชาติ ยทุธศาสตร์ดา้นต่างๆ ของชาติ และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
  5. รายช่ือตวับ่งช้ีและเป้าหมายความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนทุกภารกิจ  ไดแ้ก่                          
ดา้นการเรียนการสอน ดา้นการวิจยั ดา้นการบริการวิชาการ และดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
  6. เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  7. เอกสารหรือรายงานการประชุมท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่  มหาวิทยาลยัมีการรายงานการด าเนินงาน            
ตวับ่งช้ีน้ีต่อผูบ้ริหารระดบัมหาวิทยาลยัและต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั ตามล าดบั 
  8. เอกสารการวิเคราะห์และปรับปรุงกลยทุธ์ใ หท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั
และแนวโนม้ในอนาคตอยา่งสม ่าเสมอ 
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จ านวนตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณท่ีบรรลุเป้าหมาย 
จ านวนตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 

 
 

ตัวบ่งช้ีที ่1.2   ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงานทีก่ าหนด  
    (สกอ.1.2) 
 

ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

ค าอธิบาย 
  เพ่ือใหห้น่วยงานสามารถติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนดไว้  โดยพิจารณาจากระดบั
ความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตวับ่งช้ีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติังานของมหาวิทยาลยั  โดยประเดน็
ของการประเมินผล  ไดแ้ก่ ดา้นมาตรฐานคุณภาพบณัฑิต  ดา้นงานวิจยัและงานสร้างสรรค์  ดา้นการบริการ
วิชาการ และดา้นงานอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 60 – 74 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 75 – 89 

บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 90 – 100 

 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. เอกสารการก าหนดรายการตวับ่งช้ีของแผนการปฏิบติังานในรอบปีงบประมาณ  เป้าหมายใน                
แต่ละตวับ่งช้ีและผลการด าเนินงานในตวับ่งช้ีเหล่านั้น 
  2. เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงกลไกเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติั
งานประจ าปี 
   2.1 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน หรือมอบหมายผูรั้บผิดชอบ 
   2.2 วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มลูผลการด าเนินงานของตวับ่งช้ีและความเช่ือถือไดข้องขอ้มลู                  
ท่ีไดรั้บ รวมถึงระบบการเกบ็รักษาและดูแลเอกสารหรือขอ้มลู 
   2.3 การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวิทยาลยั 
 

สูตรในการค านวณ 
 
 
 
 

× 100 
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จ านวนตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณท่ีบรรลุเป้าหมาย 
จ านวนตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 

 
 

ตวัอย่างในการค านวณ  :  ในปีการศึกษา 2552 หน่วยงานมีกิจกรรมตามแผนปฏิบติัการประจ าปี                  
ท่ีก าหนดไว้ 48 กิจกรรม มีตวับ่งช้ีการด าเนินงานตามแผนทั้งหมด 62 ตวับ่งช้ี เม่ือส้ินปีการศึกษา หน่วยงาน
สามารถด าเนินกิจกรรมตามแผนได ้ 42 กิจกรรม มีตวับ่งช้ีท่ีปฏิบติัไดสู้งกวา่เป้าหมาย 30 ตวับ่งช้ี เป็นไปตาม
เป้าหมาย 13 ตวับ่งช้ี ต ่ากวา่เป้าหมาย 10 ตวับ่งช้ี และเป็นตวับ่งช้ีในกิจกรรมท่ีไม่ไดด้ าเนินการ 9 ตวับ่งช้ี ร้อย
ละของการบรรลุเป้าหมายเป็นดงัน้ี 

 

ตวัตั้ง   จ านวนตวับ่งช้ีท่ีปฏิบติัไดบ้รรลุเป้าหมาย   = 30  +  13 =  43 ตวับ่งช้ี 
ตัวหาร   จ านวนตวับ่งช้ีทั้งหมดของกิจกรรมตามแผน    =  62 ตวับ่งช้ี 
 

สูตรในการค านวณ : 
 

 
 
 
 
 

  ดงันั้น ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของการปฏิบติังานท่ีก าหนด 
 

  43   
62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

× 100 

× 100   =   69.35 % = 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.1   มีระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลกัสูตร (สกอ. 2.1) 
 

ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบาย 
เพ่ือใหม้หาวิทยาลยัมีการด าเนินการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์  พนัธกิจ                      

และความพร้อมของมหาวิทยาลยั  ตลอดจนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางดา้นวิชาการและวิชาชีพของสงัคม  
มีการประเมินหลกัสูตรอยา่งสม ่าเสมอ  มีการวางระบบและกลไกบริหารหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพและมี
การปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดบั) 
  1. มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลกัสูตร 
  2. มีการก าหนดเป้าหมายการผลิตบณัฑิตทุกหลกัสูตรในแผนการผลิตบณัฑิต 
  3. มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลกัสูตรใหม่และการปรับปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรทุกเร่ือง 
  4. มีการวิเคราะห์ขอ้มลูการด าเนินการทุกหลกัสูตรประจ าปีการศึกษา  เช่น ร้อยละของหลกัสูตรท่ีไม่
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ท่ีตีพิ มพเ์ผยแพร่  ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้าน
ท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี และร้อยละของบณัฑิตท่ีท างานตรงสาขา เป็นตน้ 
  5. มีการน าผลการวิเคราะห์ขอ้มลูการด าเนินการหลกัสูตรประจ าปีการศึกษาไปปรับปรุงหลกัสูตร
และ/หรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลกัสูตร 
  6. หลกัสูตรท่ีเปิดสอนทุกหลกัสูตรไดม้าตรฐานตามเกณฑม์าตรฐานทุกเร่ือง  และมีการประกนั
คุณภาพหลกัสูตรครบทุกประเดน็ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 
    หลกัสูตรท่ีไดม้าตร ฐาน หมายถึง หลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนในรอบปีการศึกษาท่ีท า
การประเมินท่ีเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของ สกอ. 
  7. หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเนน้การวิจยั  (ปริญญาโท  เฉพาะแผน  (ก) และปริญญาเอก ) ท่ีเปิด
สอนมีจ านวนมากกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 
 
 

องค์ประกอบที ่2 การเรียนการสอน 
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เกณฑ์การประเมนิ  (เกณฑท์ัว่ไป) 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
5  ขอ้แรก 

มีการด าเนินการครบ 6 ขอ้แรก 
 

 

แนวทางการปฏิบัต ิ
  1. มีระบบและกลไกในการพิจารณาเสนอเปิดหลกัสูตรใหม่  หรือปิดหลกัสูตรเดิมใหส้อดคลอ้ง              
กบัวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของมหาวิทยาลยัตลอดจนสอดคลอ้งกบักรอบความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต                   
และสงัคมส่วนรวม  ทั้งน้ีโดยก าหนดเป้าหมายการผลิตบณัฑิตทุกหลกัสูตรไวใ้นแผนการผลิตบณัฑิต                   
ของมหาวิทยาลยั 
  2. มีการจดัเตรียมความพร้อมก่อนจดักา รเรียนการสอนในหลกัสูตรใหม่ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร และเกณฑม์าตรฐานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3. จดัระบบและกลไกการพฒันาและประกนัคุณภาพใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร                 
โดยค านึงถึงประเดน็ต่อไปน้ี  ไดแ้ก่  การก าหนดทิศทางและวตัถุประสงคห์ลกัสูตร  การบริหารกิจการ                          
ของหลกัสูตร  การดูแลใหค้ าปรึกษาแก่ นกัศึกษา การประเมินและพฒันาหลกัสูตร  การบริหารทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล  และการใชร้ะบบสารสนเทศในการบริหาร
หลกัสูตร 
  4. มีการรายงานและวิเคราะห์ขอ้มลูการด าเนินงานหลกัสูตรระดบัต่างๆประจ าทุกปีการศึกษา  เช่น 
ร้อยละของหลกัสูตรท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานครบทุกขอ้  ร้อยละของบณัฑิตท่ีผลิตไดต้รงตามแผน            
ร้อยละของบณัฑิตท่ีท างานตรงสาขา ทั้งน้ี เพ่ือน ามาปรับปรุงการบริหารกิจการหลกัสูตรก่อนรับนกัศึกษาใหม่ 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่มหาวิทยาลยัมีแผนการผลิตบณัฑิตและมีระบบ  และกลไก                
ในการพฒันาบริหารหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร  โดยค านึงถึง  วิสยัทศัน์  พนัธกิจ                   
และความตอ้งการของสงัคมตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจดัการเรียนการสอน 
  2. เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงถึงคุณภาพบณัฑิต  เช่น ภาวะการมีงานท า  และการท างานตรงสาขา               
ของบณัฑิต เป็นตน้ 
  3. หลกัฐานการประกนัคุณภาพหลกัสูตรใน  4 ประเดน็  คือ การบริหารหลกัสูตร  ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน  การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านิสิต  และความตอ้งการของตลาดแรงงาน  
สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.2  มีกระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( สกอ. 2.2 สมศ. 6.6 และ ก.พ.ร. 17 ) 
 

ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบาย 
  เพ่ือใหรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและยืดหยุน่ตลอดจนการจดักระบวนการ
เรียนรู้ท่ีค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตวัของ นกัศึกษา เป็นเร่ืองส าคญัซ่ึงมีผลต่อความกระหายใคร่รู้และต่อ
สมรรถนะในการแสวงหาความรู้ของนกัศึกษา 
 

นิยามค าศัพท์ 
  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  หมายถึง  การจดัการศึกษาท่ี ถือวา่ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด                  
เป็นกระบวนการจดัการศึกษาท่ีตอ้งเนน้ใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ และพฒันาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ห รือรวมทั้ง
มีการฝึกและปฏิบติัในสภาพจริงของการท างาน มีการเช่ื อมโยงส่ิงท่ีเรียนกบัสงัคมและการประยกุตใ์ช ้             
มีการจดักิจกรรมและกระบวนการใหผู้เ้รียนไดคิ้ดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดบั) 
  1. มีกลไกการใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัอาจารยผ์ูส้อนถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการจดั
การศึกษาทุกหลกัสูตร 
  2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัทุกหลกัสูตร 
  3. มีการใชส่ื้อและเทคโนโลยีหรือนวตักรรมในการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทุกหลกัสูตร 
  4. มีการจดัการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุน่และหลากหลายท่ีจะสนองตอบต่อความตอ้งการ              
ของผูเ้รียน 
  5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัให้ ผูเ้รียนและอิง
พฒันาการของผูเ้รียนทุกหลกัสูตร  นัน่คือ มหาวิทยาลยั ตอ้ง มีวิธีการประเมินผลการเรียนของนกัศึกษา                  
และการสอนของอาจารยท่ี์สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ในรายวิชานั้น โดยมีการวิเคราะห์
พฒันาการของผูเ้รียนประกอบ 
  6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้รียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้
ทุกหลกัสูตร 
  7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองทุกหลกัสูตร 
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เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
5 – 6 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการครบทุกขอ้ 
 

 

แนวทางการปฏิบัต ิ
  1. มีการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  พร้อมทั้งมีการจดัสรรทรัพยากร
สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง  เช่น การเรียนรู้จากกรณีปัญหา  (Problem-
Based Learning : PBL)  การเรียนรู้เป็นรายบุคคล  (Individual Study) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม  
(Constructivism) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  (Self - Study) การเรียนรู้จากการท างาน           
(Work –Based Learning) การเรียนรู้ท่ีเนน้การวิจยัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้  (Research – Based Learning)                   
การเรียนรู้ท่ีใชว้ิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal –Based Approach) 
  2. การเรียนการสอนยึดหลกัการมีปฏิสมัพนัธ์ทางวิชาการระหวา่ง นกัศึกษากบัอาจารย์ และระหวา่ง
นกัศึกษากบันกัศึกษาทั้งในและนอกหอ้งเรียนอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้น 
  3. มีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ  แต่ยืดหยุน่และหลากหลาย  สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ทั้งความยืดหยุน่ดา้นช่วงเวลาเรียนและ /หรือดา้นต าแหน่งและสถานท่ีเรียน  
และ/หรือดา้นวิธีการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล และ/หรือดา้นอ่ืน ๆ 
  4. มีการติดตามผลการเรียน ความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้
เป็นรายบุคคลอยา่งต่อเน่ือง และน ามาใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถเรียนรู้ไดเ้ตม็ศกัยภาพ 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. เอกสารหลกัสูตร แผนการสอน ประมวลรายวิชา บทเรียน e-learning 
  2. เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  อาทิ 
ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน  คอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  งบประมาณสนบัสนุน  ตาราง            
การเปิดใหบ้ริการนกัศึกษาใชห้อ้งสมุดและหอ้งคอมพิวเตอร์ต่อวนั 
  3. แฟ้มประวติั นกัศึกษา  ผลงานของนกัศึกษา  ตลอดจนกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  4. เอกสารการส ารวจความพึงพอใจของ นกัศึกษาต่อคุณภาพการสอนและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  
และหลกัฐานการน าผลท่ีไดม้าใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอน 
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  5. สถิติขอ้มลูหรือรายงานผลการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เช่น จ านวนคณาจารย์
ท่ีไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเป้าหมายของการจดัการศึก ษาโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  จ านวนหน่วยกิต
หรือจ านวนชัว่โมงเรียนในภาคปฏิบติั  จ านวนวิชาท่ีท า  Senior Project วิชาสมัมนาหรือวิชาท่ีมอบหมาย                   
ให้นกัศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง  จ านวนชัว่โมงภาคสนาม  จ านวนโปรแกรมหรือรายวิชาท่ีเป็นวิชา
เลือกเสรี  จ านวนรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียน
เป็นรายบุคคล เป็นตน้ 
  6. รายงานการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดัใหผู้เ้รียนและอิง
พฒันาการของผูเ้รียน 
  7. ผลงานอาจารยท่ี์เป็นงานวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือและการเรียนรู้ของผูเ้รียนและน าผลไปใชพ้ฒันาผูเ้รียน 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.3  มีโครงการหรือกจิกรรมทีส่นับสนุนการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน  
ซ่ึงบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม (สกอ. 2.3) 
 

ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบาย 
  เพ่ือใหม้หาวิทยาลยัมีการประสานความร่วมมือกบับิดา  มารดา  ผูป้กครองและบุคคลในชุมชน                 
ทุกฝ่าย เพ่ือร่วมพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพมหาวิทยาลยั /วิทยาเขตจึงควรใหบุ้คคล  องคก์ร และชุมชนภายนอก
เขา้มามีส่วนร่วมในการสนบัสนุนหลกัสูตรและการเรียนการสอน  โดยจดัโครงการและกิจกรรมต่างๆตั้งแต่
ช่วยในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร ช่วยในการเรียนการสอนและการฝึกงาน ตลอดจนเรียนรู้กรณีศึกษาต่าง ๆ
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 

 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดบั) 
  1. มีระบบและกลไกท่ีก าหนดใหผู้ท้รงคุณวฒิุ  หรือผูรู้้ในชุมชนมาช่วยในการพฒันาและปรับปรุง
หลกัสูตรทุกหลกัสูตร 
  2. มีการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีน าไปใชใ้นการปฏิบติัไดจ้ริง                           
โดยผูท้รงคุณวฒิุ หรือผูรู้้ในชุมชนมีส่วนร่วมทุกหลกัสูตร 
  3. มีการจดัโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งท่ีก าหนดและไม่ก าหนดในหลกัสูตรโดยความร่วมมือ
กบัองคก์ารหรือหน่วยงานภายนอก 
  4. มีการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรั้บการสนบัสนุน                      
จากผูท้รงคุณวฒิุหรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลยัทุกหลกัสูตร 
  5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคล  องคก์ารและชุมชนภายนอก              
ในการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนทุกหลกัสูตร 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการครบทุกขอ้ 
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แนวทางการปฏิบัต ิ
  1. แสวงหาบุคคล  องคก์ร  และชุมชนภายนอกมาสนบัสนุนการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตร         
และการเรียนการสอน 
  2. จดัหลกัสูตรท่ีทนัสมยั  มีโครงสร้างหลกัสูตรท่ีท าใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีน าไปใช้                
ในการปฏิบติัไดจ้ริง โดยร่วมมือกบับุคคล องคก์ร และชุมชนภายนอก 
  3. ติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึกงานท่ีไดรั้บการสนบัสนุน
จากภายนอกมหาวิทยาลยั 
  4. น าผลการประเมินไปปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคคล  องคก์ร และชุมชนภายนอกในการพฒันา
หลกัสูตร และการเรียนการสอน 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. โครงการหรือกิจกรรมท่ีมีการเชิญผูท้รงคุณวฒิุหรือผูรู้้ในชุมชนมาช่วยในการพฒันาหลกัสูตร  
และการจดัการเรียนการสอน  การเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  การเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  การฝึกงาน              
และการปฏิบติังานในองคก์รภายนอก 
  2. แผนการสอนท่ีระบุการมีส่วนสนบัสนุนของบุคคล องคก์ร และชุมชนภายนอก 
  3. รายละเอียดการติดตามตรวจสอบการปฏิบติังาน  และประเมินผลการปฏิบติังานของโครงการ         
หรือกิจกรรมในขอ้ 1 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.4   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  (มสธ. งดประเมิน) 

(สกอ. 2.4 และ สมศ. 6.2) 
 

ประเภทของตวับ่งช้ี  ปัจจยัน าเขา้ 
 

ค าช้ีแจงในการที่ไม่ขอรับประเมนิตวับ่งช้ีที่ 2.4 
เน่ืองจาก จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ ประจ า  เป็นตวับ่งช้ีท่ีไม่สอดคลอ้ง

กบัอตัลกัษณ์ของ มสธ .  เพราะมสธ .เป็นมหาวิทยาลยัเปิดท่ีใชท้รัพยกรบุคคลร่วมกบัสถาบนัการศึกษาอ่ืน  
และใชส่ื้อการเรียนการสอนทางไกลเป็นหลกั  จึงไม่จ าเป็นตอ้งใชอ้าจารยเ์ป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีการจดัการเรียน
การสอนของ มสธ . มีลกัษณะท่ีเรียกวา่ การสอนทางไกล  ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเองโดยใชส่ื้อต่าง ๆ   
โดยมีส่ือส่ิงพิมพท่ี์เป็นเอกสารการสอนเป็นส่ือหลกั และส่ืออ่ืน ๆ อาทิ วิทยกุระจายเสียง โทรทศัน ์วีซีดี          
สอนเสริมผา่นดาวเทียมเป็นส่ื อเสริม ท่ีส าคญัในการผลิตส่ือการสอน  โดยเฉพาะเอกสารการสอนท่ีใชเ้ป็น       
ส่ือหลกัประกอบดว้ยอาจารยผ์ูเ้ขียนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อนผา่นส่ือ  
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ตัวบ่งช้ีที ่2.5   สัดส่วนของอาจารย์ประจ าทีม่ีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  
    (สกอ. 2.5 และ สมศ. 6.3) 
 

ประเภทของตวับ่งช้ี  ปัจจยัน าเขา้ 
 

ค าอธิบาย 
  การศึกษาระดบัอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดบัสูงสุดท่ีตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้  ความสามารถ  
และความลุ่มลึกทางวิชาการ  เพ่ือปฏิบติัพนัธกิจส าคญัของมหาวิทยาลยัในการผลิตบณัฑิต  ศึกษาวิจยั                  
เพ่ือการติดตามความกา้วหนา้ทางวิชาการและการพฒันาองคค์วามรู้  ดงันั้น สดัส่วนคุณวฒิุอาจารยจึ์งตอ้งมี
ความเหมาะสมต่อพนัธกิจ รวมทั้หลกัสูตรท่ีเปิดสอนดว้ย 
 

นิยามค าศัพท์ 
  อาจารย์ที่มคุีณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หมายถึง  อาจารยท่ี์ไดรั้บวฒิุการศึกษา                                
จากสถาบนัการศึกษาท่ีส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  (ก.พ.) รับรอง  (ยกเวน้  ปริญญาดุษฎี
บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ ) หรือ ไดรั้บวฒิุการศึกษาสูงสุดในสาขานั้นๆ  เช่น ทางดา้นสาขาวิชาศิลปกรรม  มีปริญญา 
MFA (Master of Fine Arts) ซ่ึงเป็นวฒิุการศึกษาสูงสุดของวิชาชีพดา้นน้ี เป็นตน้ 
  อาจารย์ประจ า หมายถึง อาจารยท่ี์เป็นขา้ราชการ  พนกังาน (เงินงบประมาณ  และเงินรายได้) ลกูจา้ง
และรวมอาจารยช์าวต่างประเทศท่ีมีสญัญาจา้งกบัหน่วยงานหรือสถานศึกษาทั้งปีการศึกษา  ท่ีมีระยะเวลา
ท างานไม่ต ่ากวา่ 9 เดือนรวบรวมส้ินสุดปีการศึกษา ทั้งนีใ้ห้นับรวมอาจารย์ที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

เกณฑ์การประเมนิ  (เกณฑท์ัว่ไป) 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

วฒิุปริญญาเอกอยูร่ะหวา่งร้อยละ            
1 – 19 

หรือ 
วฒิุปริญญาเอกอยูร่ะหวา่งร้อยละ            
20 – 29  แต่วฒิุปริญญาตรีมากกวา่  
ร้อยละ 5 

1. วฒิุปริญญาเอกอยูร่ะหวา่ง 
ร้อยละ 20 – 29 และ 
2. วฒิุปริญญาตรีเท่ากบัหรือ 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 

หรือ 
1. วฒิุปริญญาเอกมากกวา่หรือ
เท่ากบัร้อยละ 30 และ 
2. วฒิุปริญญาตรีมากกวา่ร้อยละ 5 

1. วฒิุปริญญาเอกมากกวา่หรือ
เท่ากบัร้อยละ 30 และ 
2. วฒิุปริญญาตรีเท่ากบัหรือ 
นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 
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อาจารยป์ระจ าทั้งหมดวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
อาจารยป์ระจ ารวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 

อาจารยป์ระจ าทั้งหมดวฒิุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
อาจารยป์ระจ ารวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  จ านวนอาจารยป์ระจ าในปีการศึกษานั้น นับรวมทั้งที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ โดยใหน้ าเสนอ
แยกคุณวฒิุของอาจารยเ์ป็นระดบัปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 
  โดยท่ีคุณวฒิุอาจารยป์ระจ าพิจารณาจากระดบัคุณวฒิุท่ีไดรั้บหรือเทียบเท่าตามหลกัเกณฑก์าร
พิจารณาคุณวฒิุของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับคุณวฒิุการศึกษา ใหมี้หลกัฐานการส าเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษา 
 

สูตรในการค านวณ   
 

 

 

และ 
 

 

 
 

ตวัอย่างในการค านวณ  :  ในรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) 
มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงมีอาจารยป์ระจ าท่ีปฏิบติังานจริง 1,753 คน (โดยเป็นอาจารยท่ี์ท างานเกิน 9 เดือน 1,750 
คน และเป็นอาจารยใ์หม่วฒิุปริญญาเอก บรรจุเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2552 จ านวน 6 คน) มีอาจารยล์าศึกษาต่อ 
150 คน ในจ านวนอาจารยท์ั้งหมด 1,903 คนน้ี มีวฒิุระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  89 คน คุณวฒิุปริญญาโท
หรือเทียบเท่า 575 คน คุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 1,239 คน (เป็นอาจารยป์ฏิบติังานจจริงเกิน 9 เดือน 
1,236 คน และเป็นอาจารยใ์หม่วฒิุปริญญาเอก บรรจุเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2552 จ านวน 6 คน) 

สดัส่วนของอาจารยป์ระจ าท่ีมีวฒิุปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์
ประจ าของมหาวิทยาลยัแห่งน้ี ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2553 เป็นดงัน้ี 

ตวัตั้ง   จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดวฒิุปริญญาตรีหรือเทียบเท่าท่ีปฏิบติังานจริงและ
ลาศึกษาต่อ = 89 คน   
 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่าท่ีปฏิบติังานจริงและ
ลาศึกษาต่อ = 1,239 คน   

ตัวหาร   จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดรวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ  
= 1,903 คน   

สูตรในการค านวณ : 

× 100 

× 100 



33 
 

 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

อาจารยป์ระจ าทั้งหมดวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
อาจารยป์ระจ ารวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 

อาจารยป์ระจ าทั้งหมดวฒิุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
อาจารยป์ระจ ารวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 

 
 
 
และ 
 
 
 
  ดงันั้น สดัส่วนอาจารยป์ระจ าวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารยป์ระจ า 

  1,239    
1,903    
      

  และ สดัส่วนอาจารยป์ระจ าวฒิุปริญญาตรีหรือเทียบเท่าต่ออาจารยป์ระจ า 
     89       

1,903         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

× 100 

× 100 

× 100   =   65.11%   

× 100   =  4.68 % 

= 

= 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.6   สัดส่วนของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  (สกอ. 2.6  และ สมศ. 6.4) 

 

ประเภทของตวับ่งช้ี  ปัจจยัน าเขา้ 
 

ค าอธิบาย 
  เพ่ือแสดงความรับผิดชอบท่ีหน่วยงานจะตอ้งส่งเสริมใหอ้าจารยท์ าการศึกษาวิจยัเพ่ือแสวงหา       
และพฒันาองคค์วามรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ  อยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือน าไปใชใ้นการเรียนการสอน  รวมทั้ง             
การแกไ้ขปัญหาและพฒันาประเทศการด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นส่ิงสะทอ้นการปฏิบติังานดงักล่าว                
ของอาจารยต์ามพนัธกิจของมหาวิทยาลยั 
 

นิยามค าศัพท์ 
  อาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวชิาการ  หมายถึง  อาจารยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย ์หรือ รองศาสตราจารย ์หรือ ศาสตราจารย ์
  อาจารย์ประจ า  หมายถึง อาจารยท่ี์เป็นขา้ราชการ  พนกังาน (เงินงบประมาณและเงินรายได้ ) ลกูจา้ง
และรวมอาจารยช์าวต่างประเทศท่ีมีสญัญาจา้งกบัหน่วยงานหรือสถานศึกษาทั้งปี การศึกษา  ท่ีมีระยะเวลา
ท างานไม่ต ่ากวา่ 9 เดือนรวบรวมส้ินสุดปีการศึกษา ทั้งนีใ้ห้นับรวมอาจารย์ที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

เกณฑ์การประเมนิ  (เกณฑท์ัว่ไป) 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั  ผศ. รศ. และ 
ศ.รวมกนัอยูร่ะหวา่งร้อยละ 1 – 39 

หรือ 
ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั  ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกนัอยูร่ะหวา่งร้อยละ  40 – 59             
แต่ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั  รศ. ข้ึนไป        
นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

1. ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกนัอยูร่ะหวา่งร้อยละ  40 – 59 
และ 
2. ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั  รศ. ข้ึนไป
เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10  

หรือ 
1. ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกนัมากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ  
60 และ 
2. ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั  รศ. ข้ึนไป
นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

1. ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั ผศ. รศ. และ
ศ. รวมกนัมากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ  
60 
และ 
2. ผูด้  ารงต าแหน่งระดบั  รศ. ข้ึนไป
เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 
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จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีมีต าแหน่ง รศ. ข้ึนไป 

อาจารยป์ระจ ารวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีมีต าแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. รวมกนั  
อาจารยป์ระจ ารวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 

ข้อมูลที่ต้องการ 
 รวบรวมขอ้มลูต าแหน่งทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าจากกองการเจา้หนา้ท่ี ดงัน้ี 
  1. จ านวนอาจารยป์ระจ าในปีการศึกษานั้นรวมทั้งท่ีปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ 
  2. จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ โดยใหน้ าเสนอแยกต าแหน่งทางวิชาการระดบั
ศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารย ์
 

สูตรในการค านวณ  (ผศ. : รศ. : ศ.) 

 
 
 
และ 
 
 
   

 
ตวัอย่างในการค านวณ  :  ในรอบปีการศึกษา 255 2 มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงมีอาจารยป์ระจ า                         

ท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อจ านวน 1,903 คน โดยอาจารยป์ระจ าท่ีไม่มีต าแหน่งวิชาการจ านวน 560 คน 
เป็นอาจารยป์ระจ าท่ีมีต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยจ์ านวน 581 คน ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์จ านวน 540 คน 
และต าแหน่งศาสตราจารย ์จ านวน 222 คน 

สดัส่วนอาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์                            
และศาสตราจารยท์างวิชาการ เป็นดงัน้ี 

ตัวต้ัง   จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีมีต าแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. รวมกนั  
= 581 + 540 + 222 = 1,343 คน   

 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีมีต าแหน่ง รศ. ข้ึนไป 
= 540 +  222 = 762 คน   

ตัวหาร   จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดรวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ  
= 1,903 คน   
 

 
 

× 100 

× 100 
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จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีมีต าแหน่ง รศ. ข้ึนไป 

อาจารยป์ระจ ารวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีมีต าแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. รวมกนั  
อาจารยป์ระจ ารวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 

สูตรในการค านวณ : 

 
 

 
และ 
 
 
   
 

ดงันั้น สดัส่วนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีมีต าแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. รวมกนั 
  1,343    

1,903         
  

และ สดัส่วนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีมีต าแหน่ง รศ. ข้ึนไป 
     762       

1,903         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

× 100 

× 100 

× 100   =  70.57% 

× 100   =  40.04% 

= 

= 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.7   มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพของคณาจารย์  
     (สกอ. 2.7  สมศ. 6.5 และ ก.พ.ร. 16) 
 

ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบาย 
  มหาวิทยาลยัพึงก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไ์วเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรมีกระบวนการส่งเสริม
ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดป้ฏิบติัตามจรรณยาบรรณ  อนัแสดงถึงความมีเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ  พร้อมทั้งก าหนดกลไก          
ท่ีจะก ากบัดูแลใหค้ณาจารยไ์ดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณ  รวมทั้งมีมาตรการใ นการใหคุ้ณใหโ้ทษกบัผล                    
การปฏิบติัจรรยาบรรณของคณาจารย ์
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดบั) 
  1. มหาวิทยาลยัมีการก า หนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไ์วเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  2. มีกระบวนการส่งเสริมใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  3. มีการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  4. มีระบบในการด าเนินการกบัผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  5. มีการด าเนินการวางแผน  ป้องกนั  หรือหาแนวทาง แกไ้ขการกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชี พ
หมายถึง มีการวิเคราะห์และสรุปปัจจยัเส่ียง รวมถึงจดัท าแผนป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดการท าผิดจรรยาบรรณ
และด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

 

แนวทางการปฏบิตัิ 
  1. มีการแต่งตั้งคณะท างาน  หรือมอบหมายผูรั้บผิดชอบด าเนินการศึกษาวิเคราะห์  เพ่ือก าหนด
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยท่ี์เหมาะสมกบัสถาบนัอุดมศึกษา 
  2. มีการก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไ์วเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและไดรั้บอนุมติัจากสภา
คณาจารย/์ท่ีประชุมคณบดี 
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  3. มีคู่มือการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยพ์ร้อมการเผยแพร่ใหค้ณาจารยท์ราบ                
โดยทัว่กนั 
  4. มีระบบการก ากบัติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยใ์นดา้น
ความส าเร็จและมาตรการด าเนินการกบัผูไ้ม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ์
  5. มีการน าผลการก ากบัติดตามประเมินผลไปใชใ้นการส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ                  
และการวางแผนป้องกนัการกระท าผิดจรรยาบรรณ  รวมทั้งการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเ้หมาะสม
ทนัสมยัยิ่งข้ึน 
 

ข้อมูลทีต้่องการ 
  1. แผนงานส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยข์องมหาวิทยาลยั  และหลกัฐาน  
การด าเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
  2. โครงการส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยใ์นมหาวิทยาลยั  ตลอดจน
หลกัเกณฑ ์ประกาศ ระเบียบ ขอ้บงัคบั มาตรการและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3. ขอ้มลูและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์  
เช่น ค าสัง่แต่งตั้งหรือมอบหมายผูรั้บผิดชอบด าเนินการก าหนดคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์  การก ากบั
ดูแล  และประเมินผลกระบวนการส่ งเสริมและก า  กบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
กระบวนการติดตามประเมินผลและมาตรการส าหรับผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์  ขอ้มลู
การจดัสรรทรัพยากรสนบัสนุน 
  4. จ านวนคณาจารยท่ี์ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.8   มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวจัิยเพือ่พฒันาการเรียน 
การสอน (สกอ.2.8) 
 

ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบาย 
  เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาผูเ้รียนท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัสูตรท่ีก าหนด  มีการจดัการเรียนการสอนท่ีสนอง
ความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้รียน  ส่งเสริมทกัษะการแสวงหาความรู้และการเรียนรู้  มีระบบและกลไก                
เพ่ือการสนบัสนุนใหอ้าจารยทุ์กคน  ท าวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน  ส่งผลใหเ้กิดนวตักรรมการเรียน              
การสอนท่ีมีคุณค่านวตักรรมเหล่าน้ีอาจเป็นเทคนิคการสอนใหม่ๆ  แบบฝึก  ส่ืออุปกรณ์  หรือเทคโนโลยี                
เพ่ือการศึกษาใหม่ๆ ท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ขอ้) 
  1. มีการก าหนดแนวทางการพฒันาอาจารยด์า้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันา  
นวตักรรมการเรียนการสอน 
  2. มีกลไกการบริหารวิชาการท่ีจะกระตุน้ใหอ้าจารยคิ์ดคน้พฒันานวตักรรมใหม่ๆ  ในดา้นการเรียน
การสอน 
  3. มีแหล่งทุนสนบัสนุนการวิจยั เพ่ือพฒันาการเรียนการสอนและนวตักรรมทางการศึกษา 
  4. มีผลงานวิจยัดา้นการเรียนการสอนและมีการจดัเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพร่ผลงานวิจยัดา้น             
การเรียนการสอนและนวตักรรมทางการศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ 
  5. มีการสร้างเครือข่ายวิจยัดา้นนวตักรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 3 ขอ้ 

 
มีการด าเนินการ 3 – 4 ขอ้ มีการด าเนินการครบทุกขอ้ 
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แนวทางการปฏิบัต ิ
  1. มีการพฒันาอาจารยด์า้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันานวตักรรมการเรียน                  
การสอน 
  2. มีการวางกลไกการบริหารวิชาการท่ีกระตุน้ใหอ้าจารยคิ์ดคน้พฒันานวตักรรมใหม่ๆ ตลอดเวลา 
  3. จดัใหมี้การเผยแพร่ผลงานวิจยัดา้นการเรียนการสอนและนวตักรรมทางการศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ                          
เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  4. มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิจยัดา้นนวตักรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. แผนงานสนบัสนุนใหอ้าจารยป์ระจ าท าการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั  
และหลกัฐานการด าเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินผลและปรับปรุง 
  2. โครงการสนบัสนุนใหอ้าจารยป์ระจ าท าการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั
ตลอดจนหลกัเกณฑ ์ประกาศ ระเบียบ ขอ้บงัคบั มาตรการและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3. ขอ้มลูและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนใหอ้าจารยป์ระจ าท าการวิจยัเพ่ือพฒันา                 
การเรียนการสอน  เช่น ค าสัง่แต่งตั้งหรือมอบหมายผูรั้บผิดชอบด าเนินการ  ก ากบั  ดูแล และประเมินผล  
กระบวนการส่งเสริม  กระบวนการติดตามประเมินผล  ขอ้มลูการจดัสรรทรัพยากรสนบัสนุน  เวทีเผยแพร่
ผลงาน เครือข่ายวิจยัและพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 
  4. จ านวนอาจารยท่ี์ไดรั้บการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันานวตักรรม                
การเรียนการสอน 
  5. ขอ้มลูผลงานวิจยัและนวตักรรมการเรียนการสอนของคณาจารย์  เช่น การจดัการเรียนการสอน
แบบ e-learning การพฒันาเคร่ืองมือวินิจฉยัมโนทศันท่ี์คลาดเคล่ือน  (misconceptions) ในรายวิชาต่างๆ                 
การพฒันารูปแบบการสอนแบบโมดูล การสอนแบบ problem - based learning แบบ research-based learning 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.9   ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าและประกอบอาชีพอสิระภายใน  1 ปี  
(สกอ. 2.9 สมศ. 1.1 และ ก.พ.ร. 4.1.1 (1)) 

 

ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

ค าอธิบาย 
  เพ่ือใหม้หาวิทยาลยัทราบถึงการไดง้านท าของบณัฑิต  ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่บณัฑิตในสาขานั้น                     
เป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานมากนอ้ยเพียงใด  เพ่ือพฒันาระบบการศึกษาท่ีส่งผลถึงคุณภาพของก าลงัคน             
ท่ีผลิตออกไป  และสามารถผลิตบณัฑิตเพ่ือรองรับในสาขาวิชาท่ีตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ            
มากข้ึน 
 

นิยามค าศัพท์ 
  บัณฑิตระดบัปริญญาตรี  หมายถึง  ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (นบัตั้งแต่วนัท่ีสภา
มหาวิทยาลยัอนุมติัในปีการศึกษานั้น) ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ 
  บัณฑิตที่ได้งานท า  หมายถึง  ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ             
หรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้นๆ  ท่ีไดง้านท า  (หรือท ากิจการของตนเองท่ีมีรายไดป้ระจ า ) ภายใน
ระยะเวลา  1 ปีนบัจากวนัท่ีส าเร็จการศึกษา  โดยไม่นบัรวมผูท่ี้มีงานท าอยูก่่อนแลว้  และผูท่ี้ศึกษาต่อในระดบั
บณัฑิตศึกษา การนบัการมีงานท าใหส้ามารถนบักรณีการท างานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร้างรายไดเ้ขา้มา
เป็นประจ าเพ่ือเล้ียงชีพตนเองได้  ส าหรับการนบัจ านวนผูท่ี้มีงานท าของผูส้ าเร็ จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน           
ในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ใหน้บัเฉพาะผูท่ี้เปล่ียนงานใหม่หลงัส าเร็จการศึกษาเท่านั้น  ไม่นบัผูท่ี้มีงานท า
หรือท ากิจการของตนเองท่ีมีรายไดป้ระจ าอยูก่่อนแลว้ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 1 – 59 

 
ร้อยละ 60 – 79 มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 80  
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  ขอ้มลูจากการส ารวจภาวะการไดง้านท าของบณัฑิตในระดบัมหาวิทยาลยัท่ีรวบรวมในช่วงปี
การศึกษาท่ีมีการประเมิน ซ่ึงรวบรวมคร้ังท่ีหน่ึงในวนัรับพระราชทานปริญญาบตัร มีก าหนดประมาณ  3 เดือน 
หลงัจากส้ินปีการศึกษา หลงัจากน้ีสาขาวิชากระตุน้ใหบ้ณัฑิตเขา้ไปเพ่ิมเติมขอ้มลูในเวบ็ไซดด์ว้ย  
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จ านวนบณัฑิตป.ตรีท่ีไม่มีงานท าประจ าก่อนเขา้ศึกษา และไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลงัส าเร็จการศึกษา 
จ านวนบณัฑิตระดบั ป.ตรีท่ีไม่มีงานท าประจ าก่อนเขา้ศึกษา  -  จ านวนบณัฑิตระดบั ป.ตรีท่ีศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา  

และลาอุปสมบทและเกณฑท์หาร  

จ านวนบณัฑิตป.ตรีท่ีไม่มีงานท าประจ าก่อนเขา้ศึกษา และไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลงัส าเร็จการศึกษา 
จ านวนบณัฑิตระดบั ป.ตรีท่ีไม่มีงานท าประจ าก่อนเขา้ศึกษา  -  จ านวนบณัฑิตระดบั ป.ตรีท่ีศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา  

และลาอุปสมบทและเกณฑท์หาร  

สูตรในการค านวณ 
 

 
 
 
 

ตวัอย่างในการค านวณ  :  ผลจากการศึกษาหลกัฐาน ปีการศึกษา 2552 ระหวา่งการตรวจเยี่ยม
มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง พบวา่ ในปีการศึกษา 2552 มีผูส้ าเร็จการศึกษา ในระดบัปริญญาตรีท่ีเรียนในหลกัสูตร
ภาคปกติและภาคพิเศษจากคณะต่างๆ 10 คณะ รวมทั้งส้ิน 5,734 คน และไดต้อบแบบส ารวจการมีงานท า
พร้อมส่งขอ้มลูใหก้บัมหาวิทยารวมทั้งส้ิน 5,500 คน 

จากการตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท าจ านวน 5,500 คน พบวา่ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไม่มีงาน
ประจ าท าก่อนเขา้ศึกษาจ านวน 5,000 คน และมีงานประจ าท าอยูแ่ลว้จ านวน 500 คน เม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้
ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ียงัไม่มีงานท าไดเ้ขาศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา จ านวน 998 คน  ลาอุปสมบท 1 คน           
เกณฑท์หาร 1 คน และไดง้านท าหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดป้ระจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากส าเร็จ
การศึกษาจ านวน 3,800 คน  

ตัวต้ัง   จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไม่มีงานท าประจ าก่อนเขา้ศึกษา และไดง้านท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระหลงัส าเร็จการศึกษา  

= 3,800 คน   
ตัวหาร   จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีศึกษาต่ิระดบับณัฑิตศึกษาลาอุปสมบท และ

เกณฑท์หาร 
= 998  +  1  +  1  =  1,000 คน   

สูตรในการค านวณ : 

 
 
 

ดงันั้น ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
เท่ากบั 

        3,800      
5,000 – 1,000          

 

× 100 

× 100   =  95.00% = 

× 100 
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หมายเหตุ 
  ขอ้มลูบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจภาวะการไดง้านท าใหร้วบรวมขอ้มลูในปีการศึกษาท่ีประเมินฯ  เช่น                         
การประเมินผลการด าเนินงานปีการศึกษา  2551 เกบ็ขอ้มลูบณัฑิตท่ีไดง้านท าในช่วงปีการศึกษา  2551 คือ 
บณัฑิตท่ีจบในปีการศึกษา 2550 
  การเกณฑท์หาร ศึกษาต่อ และอุปสมบท ไม่นบัวา่มีงานท า และ ใหน้บัเฉพาะผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม
ในเร่ืองนั้นๆ เท่านั้น 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที ่2.10  ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์   
(สกอ. 2.10 และ สมศ. 1.3) 

 

ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

ค าอธิบาย 
  คุณภาพของการผลิตบณัฑิตอาจพิจารณาไดห้ลายประการ  อาทิ คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีเห็นได้
อยา่งชดัแจง้เชิงประจกัษ์  การไดง้านท าในระยะเวลาท่ีสมควร  การไดรั้บการยอมรับจากสงัคม  การไดง้านท า
ตรงสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา นอกจากน้ีการไดรั้บเงินเดือนตรงตามคุณวฒิุหรือสูงกวา่คุณวฒิุถือเป็นตวับ่งช้ี
หน่ึงท่ีแสดงถึงคุณภาพของบณัฑิตดว้ย 
 

นิยามค าศัพท์ 
  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับเงนิเดอืนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์  หมายถึง  ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดรั้บ
เงินเดือนประจ าเร่ิมตน้  หรือรายไดป้ระจ าจากการเป็นผูป้ระกอบอาชีพอิสระท่ีบณัฑิตไดรั้บเทียบกบับณัฑิต        
ท่ีมีงานท า / มีรายไดป้ระจ าจากการประกอบอาชีพอิสระ  ซ่ึงเป็นขอ้มลูท่ีมีการส ารวจและรวบรวมไว้               
อาจเป็นแบบส ารวจท่ีส านกังานคณะกรรมการ  การอุดมศึกษา  หรือสถาบนัอุดมศึกษาจดัเกบ็ข้ึน  ทั้งน้ีหากไม่
สามารถเกบ็ขอ้มลูจากบณัฑิตไดท้ั้งหมด มหาวิทยาลยัอาจจดัเกบ็ขอ้มลูในวนัซอ้มรับพระราชทานปริญญาบตัร  
หรือวนัรับพระราชทานปริญญาบตัร  โดยตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่บณัฑิตท่ีตอบแบบสอบถามมีความเป็นตวัแทน
ของบณัฑิตท่ีไดง้านท า /มีรายไดป้ระจ าจากการประกอบอาชีพอิสระในปีการศึกษานั้น  เกณฑเ์งินเดือนรายได้
เร่ิมตน้คิดจากเกณฑเ์งินเดือนของคณะกรรมการขา้ราชการพลเ รือน (กพ.) ส าหรับปีการศึกษา  2548 ใชเ้กณฑ์
เงินเดือนเร่ิมตน้ของปริญญาตรีขั้นต ่า  7,630 บาท ทั้งน้ี เกณฑอ์ตัราเงินเดือนดงักล่าวสามารถเปล่ียนแปลงได้
ตามเกณฑท่ี์ กพ. อนุมติัใหมี้การเปล่ียนแปลง 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 1 – 74 

ไดรั้บเงินเดือนเท่ากบัหรือ 
สูงกวา่เกณฑ ์กพ. 

 

ร้อยละ 75 – 99 
ไดรั้บเงินเดือนเท่ากบัหรือ 

สูงกวา่เกณฑ ์กพ. 
 

ร้อยละ 100 
ไดรั้บเงินเดือนเท่ากบัหรือ 

สูงกวา่เกณฑ ์กพ. 
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จ านวนบณัฑิตระดบัป.ตรีท่ีไม่มีงานท าประจ าก่อนเขา้ศึกษา และไดง้านท าและประกอบอาชีพอิสระและไดรั้บเงินเร่ิมตน้ 
เป็นตามเกณฑ ์+ บณัฑิตระดบั ป.ตรี ท่ีไดง้านท าและประกอบอาชีพอิสระและไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้สูงกวา่เกณฑห์ลงัส าเร็จการศึกษา 

 
จ านวนบณัฑิตระดบั ป.ตรีท่ีไม่มีงานท าประจ าก่อนเขา้ศึกษาและไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลงัส าเร็จการศึกษา 

จ านวนบณัฑิตระดบัป.ตรีท่ีไม่มีงานท าประจ าก่อนเขา้ศึกษา และไดง้านท าและประกอบอาชีพอิสระและไดรั้บเงินเร่ิมตน้ 
เป็นตามเกณฑ ์+ บณัฑิตระดบั ป.ตรี ท่ีไดง้านท าและประกอบอาชีพอิสระและไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้สูงกวา่เกณฑห์ลงัส าเร็จการศึกษา 

 
จ านวนบณัฑิตระดบั ป.ตรีท่ีไม่มีงานท าประจ าก่อนเขา้ศึกษาและไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระหลงัส าเร็จการศึกษา 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. จ านวนบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  และจ านวนบณัฑิตท่ีไดง้านท า /มีรายไดป้ระจ า                    
จากการประกอบอาชีพอิสระในปีการศึกษานั้นๆ 
  2. จ านวนบณัฑิตท่ีไดรั้บเงินเดือนรายไดเ้ร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑเ์งินเดือนของคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน (กพ.) ในปีการศึกษานั้นๆ 
    เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนหรือรายรับหรือรายไดท่ี้ไดรั้บเป็นประจ าทุกเดือน 
 

สูตรการค านวณ      
 

 
 

 
 
ตวัอย่างในการค านวณ  :  ผลจากการศึกษาภาวะการมีงานท าของบณัฑิต มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง         

มีจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา ท่ีไม่มีงานประจ าก่อนเขา้ศึกษา และไดง้านท าหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้
ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นบัจากส าเร็จการศึกษาจ านวน 3,800 คน โดยรับเงินเดือนรวมรายไดป้ระจ าอ่ืนๆ 
จ านวน 8,200 บาท (ตามเกณฑ ์ก.พ.) จ านวน 2,567 คน ไดรั้บเงินเดือนรวมรายไดป้ระจ าอ่ืนๆ 8,500 – 12,000 
บาท จ านวน 1,144 คน และไดรั้บเงินเดือนรวมรายไดป้ระจ าอ่ืนๆ 7,000 – 8,000 บาท จ านวน 89 คน 

ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ ์เป็นดงัน้ี  
ตัวต้ัง   จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไม่มีงานท าประจ าก่อนเขา้ศึกษา และไดง้านท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ และไดรั้บเงินเดือนเร่ิมเป็นไปตามกฎเกณฑห์รือสูงกวา่เกณฑ์
หลงัส าเร็จการศึกษา  = 2,567  +  1,144  =  3,711 คน   

ตัวหาร   จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไม่มีงานท าประจ าก่อนเขา้ศึกษา และไดง้านท า
หรือประกอบอาชีพอิสระหลงัส าเร็จการศึกษา  = 3,800 คน   

สูตรในการค านวณ : 

 
 
 

 
 
 

× 100 

× 100 
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ดงันั้น ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ์ 
        3,711        

     3,800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

× 100   =  97.66% = 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.11  ระดับความพงึพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต * 

    (สกอ. 2.11 สมศ. 1.4 และ ก.พ.ร. 6.1)  
 

ประเภทของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
 

ค าอธิบาย 
  บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัถือเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพของบณัฑิตและการตอบสนอง           
ความตอ้งการของสงัคม  โดยทัว่ไปแลว้การประเมินคุณภาพของบณัฑิตจะพิจารณาคุณสมบติัหลกั  3 ดา้น                     
ท่ีสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 ไดแ้ก่ ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลกัษณะ
งานในสาขานั้นๆ  ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานท่ีส่งผลต่อการท างาน  และคุณธรรม  จริยธรรมจรรยาบรรณ                   
ในวิชาชีพโดยอยา่งนอ้ยตอ้งเกบ็ขอ้มูลในรอบการพฒันาหลกัสูต ร โดยระดบัความพึงพอใจให้ส ารวจโดยใช้
คะแนน 5 ระดบั 
 

นิยามค าศัพท์ 
  ระดับความพงึพอใจของนายจ้าง  ผู้ประกอบการและผู้ใช้บณัฑิต  หมายถึง  ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ  
(เทียบจากค่า  5 ระดบั) ท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิตท่ีท างานดว้ย  ตั้งแต่ 1 – 3 ปี ทั้งน้ี การประเมินตอ้งครอบคลุม  
ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลกัษณะงานในสาขา  ความรู้ความสามารถ  พ้ืนฐานท่ีส่งผล
ต่อการท างาน และคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ค่าเฉล่ีย 1 – 2.49 ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 มากกวา่หรือเท่ากบั 

ค่าเฉล่ีย 3.50  
 

ข้อมูลทีต้่องการ 
  ค่าระดบัคะแนนจากผลส ารวจความพึงพอใจของนายจา้ง  ผูป้ระกอบการ  และผูใ้ชบ้ณัฑิต                          
โดยเป็นค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ (เทียบจากค่า 5 ระดบั) 
   ผลการประเมินตัวบ่งช้ีนีใ้ห้ใช้ผลการประเมินจาก ก.พ.ร. ซ่ึงประเมินตามปีงบประมาณ 
 

หมายเหตุ  * ประเมินในภาพรวมระดบัมหาวิทยาลยั และใชผ้ลการประเมินของมหาวิทยาลยัเป็นผล 
การประเมินของสาขาวิชา 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.12  ร้อยละของ นักศึกษาหรือศิษย์เก่าทีส่ าเร็จการศึกษาในรอบ  5 ปีทีผ่่านมา  ทีไ่ด้รับ                 
การประกาศเกยีรติคุณยกย่องในด้านวชิาการ  วชิาชีพ  คุณธรรม  จริยธรรม  กฬีา 
สุขภาพ และด้านส่ิงแวดล้อมในระดับชาติและนานาชาติ   
(สกอ. 2.12  และ สมศ. 1.5) 

 

ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

ค าอธิบาย 
  เพ่ือพฒันา นกัศึกษา ใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ  มีความรู้  
ความสามารถในเชิงวิชาการและหรือวิชาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีเป้าหมายสูงสุด  คือ ใหผู้ส้ าเร็จการศึกษา
สามารถด ารงชีวิตในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  การด าเนินการดงักล่าวสะทอ้นไดจ้ากคุณภาพของ นกัศึกษา            
และศิษยเ์ก่าในเร่ืองของการไดรั้บประกาศเกียรติคุณยกยอ่งในดา้นวิชาการ  วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม  กีฬา 
สุขภาพ ศิลปะและวฒันธรรมและดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัชาติและนานาชาติ 
 

นิยามค าศัพท์ 
  นักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวลัหรือประกาศเกยีรตคุิณยกย่อง  หมายถึง  รางวลัหรือ  ประกาศ
เกียรติคุณของหน่วยงานต่างๆ  เช่น หน่วยงานของรัฐในระดบักระทรวง  ทบวง กรม หรือ จงัหวดั หน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนท่ีเป็นองคก์รทางวิชาการ  หรือวิชาชีพ  หรือเป็นองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ งกบัประเภท                
ของรางวลัท่ีมอบ โดยไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ 
  ทั้งน้ีหากนกัศึกษาหรือศิษยเ์ก่าผูน้ั้นไดรั้บรางวลั หรือประกาศเกียรติคุณหลายคร้ังใหน้บัซ ้ าได ้ 
  ถา้ผูไ้ดรั้บรางวลัเป็นศิษยเ์ก่าหลายสถาบนั สถาบนัเหล่านั้นต่างกส็ามารถนบัรางวลันั้นได ้
  รางวลั  หมายถึง ผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพ ฯลฯ ท่ีผา่นการแข่งขนัหรือไดรั้บการคดัเลือกใน
ระดบัชาติ หรือนานาชาติ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

เกณฑ์การประเมิน (เกณฑท์ัว่ไป) 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 0.003 – 0.015 
 

ร้อยละ 0.016 – 0.029 
 

มากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 0.030 
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จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมาทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา 
ท่ีไดรั้บรางวลัทุกประเภทในปีการศึกษาปัจจุบนั 

 
จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมาทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา 

ข้อมูลทีต้่องการ 
  จ านวนและช่ือ นกัศึกษาและหรือศิษยเ์ก่าท่ีไดรั้บรางวลัหรือประกาศเกียรติคุณยกยอ่งในดา้นวิชาการ  
วิชาชีพ  รวมถึงรางวลัผลงานวิทยานิพนธ์  ดา้นคุณธรรม  จริยธรรมดา้นกีฬาและสุขภาพ  ดา้นศิลปวฒันธรรม                
และดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยเป็นรางวลัระดบัชาติและนานาชาติท่ีมีลายลกัษณ์อกัษรปรากฏ ทั้งน้ี ให้นับรางวลัทีไ่ด้รับ
ในรอบปีปัจจุบนัจาก นักศึกษาปัจจุบนัและศิษย์เก่าทีส่ าเ ร็จการศึกษาในรอบ  5 ปีการศึกษาทีผ่่านมา การนบัรางวลั
สามารถนบัไดท้ั้งรางวลัของ นกัศึกษา ทุกระดบัการศึกษา  และหากผูไ้ดรั้บรางวลันั้นเป็นศิษยเ์ก่าหลายสถาบนั  
สถาบนัเหล่านั้นต่างกส็ามารถนบัรางวลันั้นได ้และการนับสามารถนับซ ้าได้ หากนกัศึกษาหรือศิษยเ์ก่าผูน้ั้นไดรั้บ
รางวลัหรือประกาศเกียรติคุณหลายคร้ัง 
 

สูตรในการค านวณ (เกณฑท์ัว่ไป) 
 
 
 
 

 
ตวัอย่างในการค านวณ  :  จากการศึกษาหลกัฐาน ปีการศึกษา 2552 ระหวา่งการตรวจเยี่ยม

มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง ซ่ึงมีนกัศึกษา ปัจจุบนัจาก 380 หลกัสูตร รวมทั้งส้ิน 27,768 คน จ าแนกเป็นนกัศึกษา
ระดบัอนุปริญญา 380 คน ระดบัปริญญาตรี 22,294 คน ระดบัปริญญาโท 4,920 คน และระดบัปริญญาเอก  
174 คน และมีศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ  5 ปีท่ีผา่นมาทั้งหมดทุกระดบัการศึกษารวม 36,700 คน 
จ าแนกเป็นระดบัอนุปริญญา 400 คน ระดับปริญญาตรี 26,000 คน ระดบัปริญญาโท 10,000 คน และระดบั
ปริญญาเอก 300 คน  

จากจ านวนนกัศึกษาปัจจุบนัและสิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมาทั้งหมดทุกระดบั
การศึกษา ไดรั้บรางวลัประกาศเกียรติคุณยกยอ่งระดบัชาติหรือนานาชาติ จ านวนรวมทั้งส้ิน 36 คน จ าแนก  
เป็นรางวลัดา้นวิชาการวิชาชีพ  14 คน (เป็นรางวลัผลงานวิจยัและหรือวิ ทยานิพนธ์ 4 คน) ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม 10 คน ดา้นกีฬา สุขภาพ 3 คน ดา้นศิลปะและวฒันธรรม 3 คน และดา้นส่ิงแวดลอ้ม 6 คน 

ร้อยละของนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ท่ีผา่นมาท่ีไดรั้บการประกาศ
เกียรติคุณ ยกยอ่ง ในดา้นวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวฒันธรรม และดา้น
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัชาติหรือนานาชาติ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

× 100 
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จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมาทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา 
ท่ีไดรั้บรางวลัทุกประเภทในปีการศึกษาปัจจุบนั 

 
จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมาทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา 

ส าหรับเกณฑ์ทั่วไป การคิดค่าร้อยละของตวับ่งช้ี ค านวณมาจาก  
ตัวต้ัง   จ านวน นกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษา ในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา

ทั้งหมดทุกระดบัการศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัทุกประเภทในปีการศึกษาปัจจุบนั   
=  36 คน 

ตัวหาร   จ านวน นกัศึกษาปัจจุบนัและสิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา
ทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา  = 27,768  +  36,700 = 74,468 คน   

 

สูตรในการค านวณ : 

 
 
 

 
 
ดงันั้น ร้อยละของนกัศึกษาปัจจุบนัและสิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมาท่ีไดรั้บการ

ประกาศเกียรติคุณยกยอ่งในดา้นวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวฒันธรรม 
และดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

           36       
     74,468 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

× 100   =  0.056% 

× 100 

= 



51 
 

 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที ่2.12.1 จ านวนวทิยานิพนธ์และผลงานวชิาการของนักศึกษาทีไ่ด้รับรางวลัในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติภายในรอบปีการศึกษา (สมศ. 1.6) 

 

ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

ค าอธิบาย 
  จ านวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนกัศึกษา ท่ีไดรั้บรางวลัในระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติ 
ในรอบปีท่ีประเมิน  หมายถึง จ านวนผลงานวิทยานิพนธ์หรืองานวิชาการของนกัศึกษาหรือของบณัฑิต ไม่วา่
จะเป็นระดบัปริญญาตรี โท หรือเอก ทั้งนกัศึกษาภาคปกติ และนกัศึกษาภาคนอกเวลาท่ีไดรั้บรางวลั                       
ในระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติ ในรอบปีท่ีประเมิน  ทั้งน้ีในการประเมินจะนบัเฉพาะจ านวนวิทยานิพนธ์
หรือจ านวนช้ินงานวิชาการเท่านั้น และสามารถนบัซ ้าจ านวนคร้ังท่ีไดรั้บรางวลั หากผลงานนั้นไดรั้บรางวลั
หลายคร้ังในรอบปีท่ีประเมิน 
  การไดรั้บรางวลั ตอ้งเป็นรางวลัของหน่วยงานท่ีมีพนัธกิจหลกัในการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิจยั
ของประเทศ เช่น สภาวิจยัแห่งชาติ สกว. หรือหน่วยงาน / องคก์รวิชาการ / วิชาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบั
นานาชาติ เป็นตน้ โดยมีลายลกัษณ์อกัษรปราก ฏ ซ่ึงแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสร้างช่ือเสียงใหก้บับุคลากร               
และหน่วยงาน  
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 2 มากกวา่หรือเท่ากบั 3  

 

ข้อมูลทีต้่องการ 
1. จ านวนผลงานวิทยานิพนธ์และงานวิชาการของนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัในรอบปีท่ีประเมิน 

  2. ช่ือนกัศึกษา ช่ือวิทยานิพนธ์ /ผลงานวิชาการ ช่ือรางวลั หน่วยงานท่ีให ้และเดือนและปีท่ีไดรั้บ
รางวลั 
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บทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของมหาบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นท่ีไดตี้พิมพเ์ผยแพร่  
จ านวนวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทของมหาบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น  

 

ตัวบ่งช้ีที ่2.12.2 ร้อยละของบทความจากวทิยานิพนธ์ปริญญาโททีต่ีพมิพ์ เผยแพร่ต่อจ านวน 
วทิยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด (สมศ. 1.7 และ ก.พ.ร. 4.1.4) 

 

ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

ค าอธิบาย 
  บทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของมหาบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ท่ีได้
ตีพิมพเ์ผยแพร่ ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของมหาบณัฑิตทั้งหมด                  
ท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ทั้งน้ีไม่นบัภาคนิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ และการนบัวา่เป็นวิทยานิพนธ์ 
จะนบัเม่ือลงทะเบียนตั้งแต่ 12 หน่วยกิต 
  

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 1-24 ร้อยละ 25-39 มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 40  
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. บทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของมหาบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ท่ีได้

ตีพิมพเ์ผยแพร่ ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ 
  2. จ านวนวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทของมหาบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นทั้งหมด 
 

สูตรในการค านวณ 

 
 
 
หมายเหตุ 
  1. ผลงานท่ีตีพิมพ ์เผยแพร่ รวบรวมจากผลงานในปีการศึกษานั้นๆ 
  2. การเผยแพร่ผลงาน 1 เร่ือง ท่ีเผยแพร่มากกวา่ 1 คร้ัง ใหน้บัเพียง 1 คร้ัง โดยควรน าเสนอผล          
การเผยแพร่ท่ีมีคุณภาพเชิงวิชาการมากท่ีสุด 
  3. การตีพิมพใ์นวารสาร นบัเม่ือกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ 

× 100 
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  4. บทความท่ีไดรั้บการน าเสนอ ในการประชุม /สมัมนาวิชาการระดบันานาชาติหรรือระดบัชาติ 
หมายถึง บทความท่ีไม่ใช่บทคดัยอ่ส าหรับบทความท่ีไดรั้บการคดัเลือกตีพิมพร์วมเล่มในรายงานสืบเน่ือง           
จากการประชุม (proceedings) 
  5. การรายงานขอ้มลูบทความจากท่ี ไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารทั้งหมดในปีการศึ กษาท่ีไดรั้บ                  
การประเมิน โดยจ าแนกตามประเภทของผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบัต่างๆ โดยระบุรายละเอียด 
ดงัน้ี 
    -  ช่ือ เล่มท่ี และวนั / เดือน / ปี ของวารสารท่ีตีพิมพ ์
    -  ช่ือบทความ 
    -  ช่ือผูเ้ขียน 
    -  เลขหนา้ 
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จ านวนหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเปิดสอนในปีการศึกษานั้น 

ตัวบ่งช้ีที ่2.12.3  ร้อยละของหลกัสูตรทีไ่ด้มาตรฐานต่อหลกัสูตรทั้งหมด  
(สกอ. 2.1 (6)   และ สมศ. 6.1) 

 

ประเภทของตวับ่งช้ี  ปัจจยัน าเขา้ 
 

ค าอธิบาย 
  ร้อยละของหลกัสูตรท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเปิดสอนท่ีไดม้าตรฐานหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือเทียบจากหลกัสูตรทั้งหมดท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเปิดสอนในปีการศึกษา
นั้น โดยการนบัหลกัสูตรท่ีไดรั้บมาตรฐานหลกัสูตรใหน้บัสะสม และการแจงนบัใหน้บัตามสาขาวิชา                
ท่ีเปิดสอน มใิช่ตามช่ือปริญญา 
  

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 1-79 ร้อยละ 80-99 ร้อยละ 100 

 
 

ข้อมูลทีต้่องการ 
1. จ านวนหลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด 

  2. หลกัสูตรทั้งหมดท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเปิดสอนในปีการศึกษานั้น 
 

สูตรในการค านวณ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

× 100 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.12.4 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และส่ิงสนับสนุน 
การเรียนรู้  (สมศ. 6.7) 

 

ประเภทของตวับ่งช้ี  ปัจจยัน าเขา้ 
 

ค าอธิบาย 
  ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการสอนของอาจารยใ์นแต่ละรายวิชา                      
ซ่ึงประกอบดว้ย ความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีการถ่ายทอดความรู้ การเตรียมเน้ือหา การบูรณาการ และความรู้
ความสามารถของอาจารยผ์ูส้อน 
  ในปัจจุบนัมหาวิทยาลยัมีแบบฟอร์มส าหรับประเมินการสอนของคณาจารยต์ามรูปแบบของ  สกอ. 
โดยนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเป็นผูใ้หค้วามเห็นต่อการสอนของอาจารย ์ทั้งในระหวา่งเรียน และเม่ือส้ินสุด
การเรียนการสอน 
  ตวับ่งช้ีดงักล่าวเป็น ตวับ่งช้ีคุณภาพการสอนของคณาจารยแ์ละส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  เช่น                 
ส่ือโสตทศัน ์สภาพหอ้งเรียน /หอ้งฝึกอบรม หอ้งสมุด ส่ือการศึกษาในรูปแบบมลัติมิเดีย ฯลฯ  ซ่ึงส่งผล             
ต่อคุณภาพของนกัศึกษา ถือเป็นตวัวดัในดา้นทรัพยากรบุคคล (input) เน่ืองจากเช่ือวา่คุณภาพครูและ                  
ส่ิงสนบัสนุ นการเรียนรู้ท่ีดีจะมีผลท าใหคุ้ณ ภาพของนกัศึกษาดีดว้ย ทั้งน้ีในการประเมินจะตอ้งค านึงถึง
ปรัชญา พนัธกิจและลกัษณะการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัดว้ย 
  

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1.00 - 2.49 2.50 – 3.49   มากกวา่หรือเท่ากบั 3.50  

 

ข้อมูลทีต้่องการ 
  ขอ้มลูค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารยแ์ละส่ิงสนบัสนุน                 
การเรียนรู้ท่ีฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายบริหารไดร้วบรวมไวจ้ากการส่งแบบส ารวจใหน้กัศึกษาตามนโยบาย               
ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีใหมี้การประเมินอาจารยโ์ดยผูเ้รียน โดยใหค้ านวณความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพการสอนของอาจารยแ์ละ ส่ิงสนบัสนุนการเรี ยนรู้ โดยคิดเป็นค่าเฉล่ียส าหรับ
อาจารยแ์ต่ละท่าน ทั้งน้ีสถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งจดัใหมี้การส ารวจดงักล่าว โดยใชม้าตร 5 ระดบั และแสดง
ใหเ้ห็นวา่ไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเป็นตวัแทนของนกัศึกษาทั้งหมด แต่หากสถาบนัมีการส ารวจไวเ้ดิมแลว้
โดยใชร้ะดบัคะแนนแบบ 4 ระดบั ใ หท้ าการเปรียบเทียบระดบัคะแนนใหเ้ป็น  5 ระดบั โดยใชสู้ตร                   
ในการค านวณ ดงัน้ี 
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สูตรในการค านวณ 
 
 
  
   โดยท่ี  y = คะแนนใหม่ท่ีปรับแลว้ 
      x = คะแนนท่ีประเมินได ้
      m = 4/3 
      c = (-1/3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y  =  mx + c 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.12.5 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดทีใ่ช้ในระบบห้องสมุด คอมพวิเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ 
ต่อชุดวชิา  (สมศ. 6.9)  

 

ค าช้ีแจงในการที่ไม่ขอรับประเมนิตวับ่งช้ีที่ 2.12.5 
เน่ืองจากกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของ สมศ. ไม่มีตวับ่งช้ีน้ีแลว้  

จึงไม่ขอรับการประเมินตวับ่งช้ีท่ี 2.12.5 

 
ประเภทของตวับ่งช้ี  ปัจจยัน าเขา้ 
 

ค าอธิบาย 
  ตวับ่งช้ีน้ีบ่งบอกถึงสภาพความพอเพียงของเคร่ืองมือในการสนบัสนุนการเรียนการสอน การเรีย นรู้
ดว้ยตนเองวา่เหมาะสมพอเพียงห รือไม่ อยา่งไร ซ่ึงยอ่มส่งผลต่อกระบวนการจดัการเรียนการสอน                     
และคุณภาพของผลผลิตโดยตรง 
  ค่าใชจ่้ายในท่ีน้ี  หมายถึง งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค                   
เงินอุดหนุน และค่าเส่ือมราคา โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภณัฑ ์ท่ีดิน ก่อสร้าง) ใหค้ านวณจากทั้งสองแหล่ง 
คือ จากงบประมาณแผน่ดินและงบเงินรายได ้(เงินนอกงบประมาณแผน่ดิน) ทั้งนีใ้ห้คิดตามปีงบประมาณ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 3,999 4,000 – 5,999 มากกวา่หรือเท่ากบั 6,000 

  
 

ข้อมูลทีต้่องการ 
  1. ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นระบบหอ้งสมุด ศูนยค์อมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ ในปีงบประมาณนั้น 
  2. จ านวนชุดวิชาในปีงบประมาณนั้น 
 

หมายเหตุ   สมศ. (มศ. 0003/2486 ลว. 28 สิงหาคม 2551) เห็นชอบให้ปรับปรุงตวับ่งช้ีน้ีจากเดิมซ่ึงวดั 
    ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา เปล่ียนเป็น วดัค่าใชจ่้ายต่อชุดวิชา  
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ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีใชใ้นระบบหอ้งสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศในปีงบประมาณนั้น 
 

จ านวนชุดวชิาในปีงบประมาณนั้น 
 

สูตรในการค านวณ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าตรงสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา (ไม่รวมผูมี้งานท าอยูก่่อนเขา้ศึกษาต่อ) 
จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีในปีการศึกษานั้นท่ีไดง้านท าทั้งหมด (ไม่รวมผูมี้งานท าอยูก่่อนเขา้ศึกษาต่อ) 

 

ตัวบ่งช้ีที ่2.12.6 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าตรงสาขาทีส่ าเร็จการศึกษา  
                             (สมศ. 1.2 และ ก.พ.ร. 4.1.2(1)) 
 

ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

ค าอธิบาย 
  ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าตรงสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา หมายถึง ร้อยละของผูส้ าเร็จ
การศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ไดแ้ก่ หลกัสูตรปกติ หลกัสูตรต่อเน่ือง หลกัสูตรสมทบ ท่ีไดง้านท า
ตรงหรือสอดคลอ้งกบัสาขาท่ีส าเร็จการศึกษาเทียบกบับณัฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม เม่ือเทียบกบับณัฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานั้นท่ีไดง้านท า โดยใหนั้บเฉพาะบัณฑิตที่ไม่มงีานท าก่อนเข้าศึกษาต่อ โดยการตดัสิน
ความสอดคลอ้งของสาขาท่ีส าเร็จการศึกษากบังานท่ีท านั้นใหข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูป้ระเมิน  
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 59 60 – 79 มากกวา่หรือเท่ากบั 80  

 
 

ข้อมูลทีต้่องการ 
  ขอ้มูลไดจ้ากการส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบณัฑิตทั้งในระดบัสถาบนัและระดบักลุ่มสาขาท่ีมี        
การส ารวจและรวบรวมไว ้ซ่ึงอาจเป็นแบบส ารวจท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสถาบนัอุดมศึกษา
จดัเกบ็ข้ึน ทั้งน้ีหากไม่สามารถเกบ็ขอ้มูลจากบณัฑิตไดท้ั้งหมด สถาบนัอาจจดัเกบ็ขอ้มูลในวนัซอ้มรับ
พระราชทานปริญญาบตัร หรือวนัรับพระราชทานปริญญาบตัร โดยตอ้งแสดงให้เห็นวา่บณัฑิตท่ีตอบ
แบบสอบถามนั้นมีความเป็นตวัแทนของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีนั้นท่ีไดง้านท าทั้งหมด ขอ้มูลท่ีตอ้งรายงาน 
ไดแ้ก่ 
  1. จ านวนบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษานั้น 
  2. จ านวนบณัฑิตท่ีไดง้านท าภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ีส าเร็จการศึกษา 
  3. จ านวนบณัฑิตท่ีไดง้านท าตรงสาขาภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ีส าเร็จการศึกษา 
 

สูตรในการค านวณ 
 
 

 × 100 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.12.7 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้กบัหน้าทีก่ารงาน  
(ก.พ.ร. 4.1.2 (2)) 

     

ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

ค าอธิบาย 
  ร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดน้ าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัหนา้ท่ีการงาน หมายถึง ร้อยละ
ของค่าคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นของบณัฑิตในภาพรวมทุกสาขาวิชา ในการประเมินคุณภาพของหลกัสูตร 
หรือการเรียนการสอน หรือประสิทธิภาพของการน าความรู้จากการส าเร็จการศึกษาจาก มสธ . ไปใชใ้หเ้กิด
ประโยชน ์หรือน าความรู้ไปปรับใชใ้นการท างานของตน 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 1 – 59 ร้อยละ 60 - 79 มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 80  
 

ข้อมูลทีต้่องการ 
  1. จ านวนบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในรอบปีการศึกษานั้น 
  2. จ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีงานท า 
  3. จ านวนบณัฑิตท่ีมีงานท า 
  4. จ านวนบณัฑิตท่ีน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน 
 

สูตรในการค านวณ 
 
 

 
 โดยท่ี X1 หมายถึง จ านวนบณัฑิตท่ีน าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัหนา้ท่ีการงาน ในระดบันอ้ยท่ีสุด 

X2 หมายถึง จ านวนบณัฑิตท่ีน าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัหนา้ท่ีการงาน ในระดบันอ้ย 
X3 หมายถึง จ านวนบณัฑิตท่ีน าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัหนา้ท่ีการงาน ในระดบัปานกลาง 
X4 หมายถึง จ านวนบณัฑิตท่ีน าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัหนา้ท่ีการงาน ในระดบัมาก 
X5 หมายถึง จ านวนบณัฑิตท่ีน าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัหนา้ท่ีการงาน ในระดบัมากท่ีสุด 
n หมายถึง จ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบสอบถามวา่ไดน้ าความรู้ไปประยกุตใ์ชต้ั้งแต่ระดบันอ้ย 

ท่ีสุดถึงมากท่ีสุด 
* ทั้งน้ีสูตรการค านวณดงักล่าวไดผ้า่นความเห็นชอบจากส านกังาน ก.พ.ร. ในการจดัท าค  ารับรองการปฏิบติัราชการประจ าปี พ.ศ. 2551 

(X1 + 2X2 + 3X3+ 4X4 + 5X5)   
5n × 100 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.12.8 คุณภาพของหลกัสูตรการจัดการศึกษาของ มสธ . ตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
ทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการ**  (สมศ. 6.10) 

 

ประเภทของตวับ่งช้ี  ปัจจยัน าเขา้ 
 

ค าอธิบาย 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลยัท่ีจดัการศึกษาทางไกล  สอดคลอ้งตามเจตนารมณ์                         

ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542  ซ่ึงก าหนดใหจ้ดัการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน            
ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของบุคคลและสงัคม  โดยไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนตามปกติ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ขอ้) 
  ระดบัคุณภาพของหลกัสูตรการจดัการศึกษาของ มสธ . ตามมาตรฐานการจดัการศึกษาทางไกล

ของกระทรวงศึกษาธิการ  พิจารณาจากเกณฑคุ์ณภาพท่ีตอ้งด าเนินการครบทั้ง  7  ขอ้  ดงัน้ี   
  1.  มีกระบวนการก าหนดมาตรฐานขององคป์ระกอบของคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา  

เพ่ือวางแผนเตรียมการผลิต หรือจดัหาเน้ือหาสาระท าการสอนและประเมิน 
  2.  มีกระบวนการใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรการสอนทางไกลจากสภามหาวิทยาลยั 
  3.  มีความชดัเจนของการก าหนดโครงสร้างส่ือการศึก ษาทางไกลทั้งส่ือหลกัและส่ือเสริมใน  

แต่ละชุดวิชา 
  4.  มีการตรวจสอบคุณภาพส่ือการศึกษาทั้งส่ือหลกัและส่ือเสริมตามโครงสร้างส่ือการศึกษา

ของมหาวิทยาลยัท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดความรู้ เพ่ือใหน้กัศึกษาสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเองเป็นหลกั  
      5.  มีกระบวนการจดัส่งเอกสารการสอน / ส่ือการการศึกษาใหแ้ก่นกัศึกษา 
  6.  มีแผนแม่บททางวิชาการของระบบการศึกษาทางไกลท่ีไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
4 – 5 ขอ้ 

มีการด าเนินการครบทุกขอ้ 
 

 

หมายเหตุ  **  ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยัเท่านั้น 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
  1.  เป้าหมายการจดัการศึกษาในแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของมหาวิทยาลยั 
  2. รายช่ือ/ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา 
  3. รายช่ือคณะกรรมการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตร 
  4. รายงานการประชุมท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5. มติสภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลยัท่ีใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร 
  6. โครงสร้างส่ือหลกั ไดแ้ก่  ส่ือส่ิงพิมพ ์เทปเสียง ซีดีเสียงประจ าชุดวิชา และส่ือเสริม เช่น รายการ
วิทยกุระจายเสียง รายการวิทยโุทรทศัน ์การสอนเสริม เป็นตน้ 
  7. เกณฑก์ารตรวจสอบคุณภาพส่ือการศึกษาทั้งส่ือหลกัและส่ือเสริม 
  8. รายช่ือ/ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบส่ือเสริม 
  9. แผนการตรวจสอบคุณภาพส่ือการศึกษา 
  10. แผนการจดัส่งเอกสารการสอนและวสัดุการศึกษา 
  11. รายช่ือเอกสารการสอน/ชุดวิชาท่ีจดัส่งใหน้กัศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
  12. แผนแม่บททางวิชาการของมหาวิทยาลยัท่ีไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.12.9 คุณภาพการถ่ายทอดความรู้ในระบบการศึกษาทางไกลให้แก่นักศึกษา **   
(สมศ. 6.11 และ ก.พ.ร 3.1) 

 

ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบาย 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลยัท่ีจดัการศึกษาทางไกล  สอดคลอ้งตามเจตนารมณ์                         

ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ซ่ึงก าหนดใหจ้ดัการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชนดว้ย
วิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของบุคคลและสงัคม  โดยไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนตามปกติ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ขอ้) 
 ระดบัคุณภาพการถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่นกัศึกษา   พิจารณาจากเกณฑคุ์ณภาพท่ีตอ้งด าเนินการครบ

ทั้ง 7  ขอ้  ดงัน้ี   
  1.  มีกระบวนการถ่ายทอดหรือส่งความรู้ใหน้กัศึกษาตามแผนผา่นช่องทางท่ีมหาวิทยาลยั

ก าหนด 
  2.  มีกระบวนการอบรมดา้นการผลิตส่ือหลกัและส่ือเสริม ของคณาจารยแ์ละบุคลากร 
  3.  มีกระบวนการสอนเสริมแบบเผชิญหนา้หรือการสอนเสริมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
  4.  มีการกระจายของศูนยบ์ริการการศึกษาในระดบัภูมิภาค 
        5.  มีการประเมินประสิทธิภาพของการจดัประสบการณ์วิชาชีพ ส าหรับชุดวิชาท่ีตอ้งฝึก

ประสบการณ์ 
  6.  มีการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอน  
  7.  มีการน าความรู้ไปใชป้ระโยชนใ์นการท าง าน / การด ารงชีวิตประจ าวนัของประชาชน                   

ท่ีลงทะเบียนเรียนในหลกัสูตรระยะสั้น 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 – 6 ขอ้ 

มีการด าเนินการครบทุกขอ้ 
 

 

หมายเหตุ  **  ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยัเท่านั้น 
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ข้อมูลทีต้่องการ 
  1. ตารางออกอากาศรายการวิทยโุทรทศัน์ / รายการวิทยกุระจายเสียง 
  2. ตารางการสอนเสริม 
  3. ก าหนดการอบรมหรือตารางอบรมการผลิตส่ือการเรียนการสอนในรูปมลัติมีเดีย  พร้อมรายช่ือ               
ผูอ้บรม 
  4. ก าหนดการอบรมการผลิตและบริหารชุดวิชาระดบับณัฑิตศึกษา พร้อมรายช่ือผูอ้บรม 
  5. ก าหนดการอบรมการผลิตส่ือส่ิงพิมพร์ะดบัปริญญาตรี พร้อมรายช่ือผูอ้บรม 
  6. แผนการสอนเสริมประจ าภาคการศึกษา 
  7. รายช่ืออาจารยส์อนเสริมประจ าภาคการศึกษา 
  8. ผลการประเมินการจดักิจกรรมสอนเสริม 
  9. รายช่ือศูนยวิทยพฒันา มสธ. 10 ศูนย ์
  10. รายช่ือศูนยบ์ริการการศึกษาจงัหวดัทัว่ประเทศ 
  11. รายช่ือศูนยบ์ริการการศึกษาระดบัปริญญาโท 
  12. รายช่ือศูนยบ์ริการการศึกษาเฉพาะกิจระดบัปริญญาตรี 
  13. รายช่ือสถานท่ีฝึกปฏิบติังานระดบับณัฑิตศึกษา 
  14. แผนการจดัประสบการณ์วิชาชีพประจ าภาคการศึกษา  
  15. รายช่ือสาขาวิชา/ชุดวิชาท่ีตอ้งจดัฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  16. ผลประเมินผลการจดักิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพ 
  17. ผลประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั  
  18. ผลประเมินการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในการท างาน/การด ารงชีวิตประจ าวนัของผูเ้ขา้รับ 
การอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลยัจดัให้บริการแก่ประชาชนทัว่ไป  
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ตัวบ่งช้ีที ่2.12.10 คุณภาพของการวดัและประเมินผลในระบบการศึกษาทางไกล ** 
(สมศ. 6.12 และ ก.พ.ร. 3.2) 

 

ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบาย 
การวดัและประเมินผลของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   ค านึงถึงความสอดคลอ้งตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ   เร่ืองหลกัเกณฑก์ารขอเปิดและด าเนินการหลกัสูตรระดบัปริญญาในระบบการศึกษา
ทางไกล  พ.ศ. 2548  ขอ้ 9.  ซ่ึงก าหนดวา่ “สถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัการศึกษาทางไกล  จะตอ้งจดัใหมี้ระบบ          
การวดัผลและการประเมินผลการเรียนท่ีมีประสิทธิผลและมีมาตรฐานเทียบเคียงไดก้บัการจดัการศึกษาในระบบ
ชั้นเรียนและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ”  และขอ้ 10.  “สถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัการศึกษาทางไกล  
จะตอ้งมีระบบการตรวจสอบและควบคุมใหผู้เ้รียนตอ้งเรียน สอบ และท าผลงานวิชาการ อนัเป็นส่วนหน่ึง  
ของการศึกษาดว้ยตนเอง  มีแผนด าเนินการ ทั้งการสอบประจ าภาค และสอบยอ่ย  โดยตอ้งด าเนินการสอบ        
ในสถานท่ีท่ีมีผูคุ้มสอบท่ีสนามสามารถตรวจสอบการเขา้สอบดว้ยตนเองของนกัศึกษาได”้ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ขอ้) 
 ระดบัคุณภาพของการวดัและประเมินผลของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พิจารณาจากเกณฑ์

คุณภาพท่ีตอ้งด าเนินการครบทั้ง  7  ขอ้  ดงัน้ี   
  1.  มีการก าหนดกรอบคุณวฒิุของกรรมการในการออกขอ้สอบ 
  2.  มีกระบวนการวางแผนการจดัศูนยส์อบ 
  3.  มีเกณฑก์ารก าหนดคุณสมบติัของอาจารยผ์ูคุ้มสอบทั้งเจา้หนา้ท่ีหลกัและเจา้หนา้ท่ีผูช่้วย 
  4.  มีการประเมินอตัราการทุจริตในการสอบ 

5.  มีการรายงานผลการด าเนินงานดา้นการวดัและประเมินผลในทุกชุดรายวิชาท่ีมีการสอบ  
 (Occurrence Report) 

  6.  มีการน าผลในขอ้ 5 มาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการวดัและประเมินผล 
  7.  มีการประเมินคุณภาพของขอ้สอบในคลงัขอ้สอบ (ค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนก) 

 
 

หมายเหตุ  **  ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยัเท่านั้น 
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
4 – 5 ขอ้ 

มีการด าเนินการครบทุกขอ้ 
 

 
ข้อมูลทีต้่องการ 
  1. ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการออกขอ้สอบและมติสภาวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2. แผนปฏิบติังานการจดัสอบ 
  3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการอ านวยการสอบ 
  4. เกณฑก์ารก าหนดคุณสมบติัของกรรมการคุมสอบ 
  5. ค าสัง่แต่งตั้งบุคลากรด าเนินการสอบ 
  6. ผลการประเมินอตัราการทุจริตในการสอบ 
  7. ค าสัง่แต่งตั้งกรรมการตรวจขอ้สอบ 
  8. รายงานการประชุมคณะกรรมการตดัสินผลการสอบ 
  9. แผนปฏิบติังานการประมวลผลการสอบ 
  10. รายละเอียดเก่ียวกบัการแจง้ผลการสอบ 
  11. รายงานผลการวิเคราะห์ขอ้สอบ 
  12. การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาแบบทดสอบ 
  13. รายงานการประเมินคุณภาพ (ค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนก) ของขอ้สอบ 
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ตัวบ่งช้ีที ่3.1  มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า *  (สกอ. 3.1) 
 

ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบาย 
  เพ่ือใหม้หาวิทยาลยัไดต้ระหนกัถึงความครอบคลุมของการใหบ้ริการต่างๆท่ีจดัใหแ้ก่ นกัศึกษา
ปัจจุบนัและศิษยเ์ก่า  เช่น  บริการเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน  การพฒันาคุณภาพชีวิต  และพฒันา
ประสบการณ์วิชาชีพ เป็นตน้ 
 

นิยามค าศัพท์ 
  การจดับริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า หมายถึง 
   1. การบริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียน  เช่น  การจดัส่ือเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา         
การบริการดา้นงานทะเบียน การบริการนกัศึกษานานาชาติ 
   2. การบริการดา้นกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวติของ นกัศึกษา  เช่น หอพกันกัศึกษา สภาพแวดลอ้ม  
หอ้งเรียน สถานท่ีออกก าลงักาย บริการอนามยั การจดัจ าหน่ายอาหาร 
   3. การบริการดา้นการแนะแนวและการใหค้  าปรึกษา 
   4. การบริการดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า เช่น ทุนกูย้มืการศึกษา แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ  การบริการจดัหางาน  แหล่งขอ้มูลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  ขอ้มูลข่าวสารความเคล่ือนไหว               
ในและนอกมหาวทิยาลยัท่ีจ าเป็นแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
   5. การจดัโครงการเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าในรูปแบบต่างๆ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 
หมายเหตุ  *  ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยั และใชผ้ลการประเมินของมหาวิทยาลยั 

เป็นผลการประเมินของสาขาวิชา 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที ่3 การพฒันานิสิตนักศึกษา 
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เกณฑ์มาตรฐาน  (ระดบั) 
1. มีการส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 

  2. มีการจดับริการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษา  
  3. มีการจดับริการดา้นกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวติของนกัศึกษา  
  4. มีการจดับริการใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา  
  5. มีบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า  
  6. มีการจดัโครงการเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า  
  7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการทั้ง 5 เร่ืองขา้งตน้เป็นประจ าทุกปี  
  8. น าผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมาพฒันาการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า  
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 7 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
7 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการครบทุกขอ้ 
 

 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
  1. ส ารวจความตอ้งการจ าเป็น (needs assessment) ของนกัศึกษาปีท่ี 1 
  2. จดับริการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้ของ นกัศึกษา  เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หอ้งสมุด ศูนยก์ารเรียนรู้ และส่ือการเรียน เป็นตน้ 
  3. จดับริการดา้นกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ นกัศึกษา  เช่น  หอพกัสภาพแวดลอ้ม                        
ในมหาวิทยาลยั สภาพหอ้งเรียน สถานท่ีออกก าลงักาย และบริการอนามยั เป็นตน้ 
  4. จดับริการดา้นการใหค้ าปรึกษาแก่นกัศึกษาทั้งท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกบัวิชาการ 
  5. จดับริการแหล่งขอ้มลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า  เช่นทุนกูย้ืมการศึกษา      
การบริการจดัหางาน แหล่งทุนศึกษาต่อ เป็นตน้ 
  6. จดัโครงการเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
  7. ประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการและคุณภาพชีวิตข องนกัศึกษา เป็นประจ าทุกปี  เพ่ือน าไป
พฒันาการบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  ขอ้มลูพ้ืนฐานและเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงวา่มหาวิทยาลยัมีการจดับริการแก่นิสิตและศิษยเ์ก่าใน             
5 เร่ือง ไดแ้ก่ บริการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้  บริการดา้นกายภาพท่ีส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  บริการใหค้ าปรึกษา  บริการแหล่งขอ้มลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชนต่์อ นกัศึกษา และศิษยเ์ก่า                  
และโครงการเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า ดงัต่อไปน้ี 
  1. เอกสารหรือหลกัฐานการส ารวจความตอ้งการจ าเป็นของนกัศึกษาปีท่ี 1 
  2. เอกสารหลกัฐานการจดัสรรทรัพยากรสนบัสนุนการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
  3. หลกัฐานการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการจดับริการใหแ้ก่ นกัศึกษา และศิษยเ์ก่า  ไดแ้ก่  
ประกาศ แผน่พบั การประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์หรือ website ของมหาวิทยาลยั 
  4. ขอ้มลูสถิติเก่ียวกบัจ านวนหนงัสือ  วารสาร  ส่ือส่ิงพิมพ์  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์                      
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือการสืบคน้ขอ้มลูท่ีจดัหาเขา้หอ้งสมุด หรือจดัใหบ้ริการแก่นกัศึกษา 
  5. หลกัฐานโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลยักบัอง คก์รต่างๆ  ในการพฒันา  ประสบการณ์           
ทางวิชาชีพแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
  6. ขอ้มลูหลกัฐานเก่ียวกบัการบริการ นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าจากฝ่ายกิจการ นกัศึกษาของสาขาวิชา  
และมหาวิทยาลยั 
  7. รายช่ือหน่วยบริการและโครงการหรือกิจกรรมบริการท่ีแต่ละหน่วยจดับริการแก่ นกัศึกษา                
และศิษยเ์ก่า 
  8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าเก่ียวกบัการบริการท่ีไดรั้บ 
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ตัวบ่งช้ีที ่3.2   มีการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษาทีค่รบถ้วนและสอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบัณฑิต 
ทีพ่งึประสงค์ *   (สกอ. 3.2) 

 

ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบาย 
  เพ่ือใหม้หาวิทยาลยัมีการส่งเสริมการจดักิจกรรมนิสิตอยา่งเหมาะสมและครบถว้น  สอดคลอ้ง            
กบัคุณลกัษณะบณัฑิต ท่ีพึงประสงค ์
 

นิยามค าศัพท์ 
  การส่งเสริมกจิกรรม นักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบัณฑิตที่พงึประสงค์  
หมายถึง  กิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีด าเนินการทั้งโดย มหาวิทยาลยั สาขาวิชา  และโดยสโมสร นกัศึกษา                   
หรือองคก์ารนกัศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีผูเ้ขา้ร่วมจะมีโอกาสไดรั้บการพฒันาสติปัญญา  สงัคม อารมณ์ ร่างกาย 
และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์5 ประการ ไดแ้ก่ 
   1. ความรู้ 
   2. ทกัษะการคิด 
   3. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4. ทกัษะการวิเคราะห์และการส่ือสาร 
   5. การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

 
หมายเหตุ  *  ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยั และใชผ้ลการประเมินของมหาวิทยาลยั 

เป็นผลการประเมินของสาขาวิชา 
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เกณฑ์มาตรฐาน (ระดบั) 
  1. มีการจดัท าแนวทางส่งเสริมการจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันข์องมหาวิทยาลยั                      
และคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 
  2. มีการส่งเสริมใหม้หาวิทยาลยัและองคก์าร นกัศึกษา  หรือสโมสรนกัศึกษาจดักิจกรรมนกัศึกษา             
ใหค้รบทุกประเภท โดยอยา่งนอ้ยตอ้งด าเนินการใน 5 ประเภท ดงัน้ี 
    1) กิจกรรมวิชาการ 
    2) กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ  
      กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ  หมายถึง การจดักลุ่มกิจกรรม ไม่วา่จะเป็น
กิจกรรมกีฬาหรือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจะอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั  
    3) กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชนแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
      กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชนแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้ม  หมายถึง การจดักลุ่มกิจกรรม            
ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชนห์รือกิจกรรมรักษาส่ิงแวดลอ้มจะอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั 
    4) กิจกรรมนนัทนาการ 
    5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
  3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม  ทั้งท่ีจดัโดยมหาวิทยาลยั                       
และองคก์ารนกัศึกษาหรือสโมสรนกัศึกษาทุกส้ินปีการศึกษา 
  4. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  
   ต่อเน่ือง หมายถึง น าผลการประเมินไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงการจดักิจกรรมทุกคร้ังหลงั             
การประเมิน  
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการครบทุกขอ้ 
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แนวทางการปฏิบัต ิ
  1. มีการก าหนดแนวทางท่ีชดัเจนในการส่งเสริมการจดักิจกรรม  ทั้งโดยมหาวิทยาลยัและองคก์าร
นกัศึกษา หรือสโมสร นกัศึกษา ท่ีสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันแ์ละคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ลอดจน
สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุในแต่ละระดบัการศึกษา 
  2. มีการส่งเสริมและติดตามผลการจดักิจกรรมนกัศึกษาใหค้รบถว้นอยา่งนอ้ยในกิจกรรมต่อไปน้ี 
    - กิจกรรมวชิาการ 
    - กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
    - กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
    - กิจกรรมนนัทนาการ 
    - กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
  3. มีการจดัท ารายงานผลการติดตามและประเมินโครงการหรือกิจกรรม  ทั้งท่ีด าเนินการ                     
โดยมหาวิทยาลยัและองคก์ารนกัศึกษา  หรือสโมสรนกัศึกษาต่อผูบ้ริหารและคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งทุกส้ิน
ปีการศึกษา 
  4. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 
  ขอ้มลูพ้ืนฐานและเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงวา่มหาวิทยาลยัมีการส่งเสริมกิจกรรม นกัศึกษา                   
ท่ีครบถว้นและสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์อาทิ 
  1. ค าสัง่แต่งตั้ง  หรือมอบหมายคณะกรรมการ  คณะท างาน  หน่วยงานเพ่ือท าหนา้ท่ีก าหนดแนว
ทางการส่งเสริมการจดักิจกรรม นกัศึกษา ท่ีสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันแ์ละคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์                  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 
  2. จ านวนและรายช่ือโครงการหรือกิจกรรม นกัศึกษา  จ าแนกตามประเภท  กิจกรรม อาทิ กิจกรรม
วิชาการ  กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชนแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้ม  กิจกรรม
นนัทนาการ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
  3. หลกัฐานการจดัสรรทรัพยากรสนบัสนุนการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
  4. เอกสารประกาศ กฎระเบียบ หลกัเกณฑ ์นโยบายของมหาวิทยาลยัเก่ียวกบัการส่งเสริมงานกิจการ
นกัศึกษาของมหาวิทยาลยั 
  5. คู่มือนกัศึกษาจากฝ่ายกิจกรรมนกัศึกษา 
  6. เอกสารรายงานการประเมินผลการจดักิจกรรม นกัศึกษาทั้งท่ีจดัโดยมหาวิทยาลยัและสโมสร
นกัศึกษา 
  7. เอกสาร ส่ือส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบักิจกรรมนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
 
ตัวบ่งช้ีที ่4.1 มีการพฒันาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลติงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ *

(สกอ. 4.1) 
 

ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบาย 
  เพ่ือใหม้หาวิทยาลยัมีการบริหารจดัการงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์มีคุณภาพโดยมีแนวทาง                  
การด าเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนบัสนุนการสร้างงานวิจยัและงานสร้างสรรคใ์หส้ามารถ
ด าเนินการไดต้ามแผนท่ีก าหนดไว้  ทั้งสนบัสนุนดา้น การจดัหาแหล่งทุนวิจยัและการจดัสรรทุนวิจยั                       
การส่งเสริมพฒันาสมรรถนะแก่อาจารยแ์ละบุคลากรวิจยัและทีมวิจยั  การสนบัสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็น                   
ซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรการเงิน  เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ  ตลอดจนจดัระบบสร้างขวญั
และก าลงัใจแก่อาจารยแ์ละบุคลากรวิจยัอยา่งเหมาะสม 
 

นิยามค าศัพท์ 
  งานวจิยั  หมายถึง  กระบวนการคน้หาค าตอบของปัญหา  หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่                   
ตลอดจนถึงการประดิษฐคิ์ดคน้ท่ีผา่นกระบวนการศึกษา  คน้ควา้หรือทดลอง  วิเคราะห์และตีความขอ้มลู  
ตลอดจนสรุปผลอยา่งเป็นระบบ 
  งานสร้างสรรค์  หมายถึง  ผลงานวิชาการ  (ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นงานวิจยั ) ท่ีมีการศึกษา  คน้ควา้                      
ท่ีแสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอนัเป็นท่ียอมรับ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
หรือ ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) 
หรือ ปีปฏิทิน 2552 (1 มกราคม 2552 – 31 ธนัวาคม 2552) 

เลอืกใช้ได้ตามความสะดวกแต่ต้องเป็นระบบเดยีวกนัทุกปีที่ประเมนิต่อจากนีไ้ป และเป็นระบบ
เดยีวกนัส าหรับตวับ่งช้ีที่ 4.1 – 4.3   ในที่นี ้มสธ. เลอืกใช้ปีงบประมาณ 
 
หมายเหตุ  *  ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยั และใชผ้ลการประเมินของมหาวิทยาลยั 

เป็นผลการประเมินของสาขาวิชา 
 

องค์ประกอบที ่4 การวจิัย 
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เกณฑ์มาตรฐาน  (ขอ้) 
  1. มีการจดัท าระบบและกลไกการบริหารงานวิจยัและงานสร้างสรรค์  เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตาม
แผนของมหาวิทยาลยัและสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ 
  2. มีการจดัท าระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวิจยั  และงานสร้างสรรค์
ท่ีใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง 
  3. มีการจดัสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งคน้ควา้ต่างๆเพ่ือสนบัสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์
  4. มีระบบและกลไกพฒันาทรัพยากรบุคคลดา้นการวิจยั 
  5. มีระบบและกลไกการสร้างขวญัและก าลงัใจและยกยอ่งนกัวิจยัท่ีมีผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์
ดีเด่น 
  6. มีระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งนกัวิจยักบัองคก์รภายนอกทั้งภาครั ฐ เอกชน                                 
และภาคอุตสาหกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงกไ็ด ้
 

เกณฑ์การประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 5 ขอ้ 

 
 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์ส่งเสริมการบูรณาการ  และสอดคลอ้ง

ไปในแนวเดียวกนักบัภารกิจดา้นอ่ืนของมหาวิทยาลยั  เพ่ือใหก้ารด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน                     
ของมหาวิทยาลยั และสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ 
  2. มีระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวิจยั  และงานสร้างสรรค์                   
อยา่งครบถว้น และใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริง 
  3. มีการจดัหาทรัพยากรสนบัสนุนการวิจยัและงานสร้างสรรคอ์ยา่งเพียงพอ  ทั้งทรัพยากรการเงิน  
ทรัพยากรบุคคล แหล่งคน้ควา้ หอ้งปฏิบติัการ และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
  4. มีกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งนกัวิจยั  กบัองคก์รภายนอกทั้งภาครัฐ  เอกชน                             
และภาคอุตสาหกรรมในการท างานวิจยัและงานสร้างสรรคร่์วมกนั 
  5. มีการพฒันาสมรรถนะนกัวิจยั  มีการควบคุมนกัวิจยัใหป้ฏิบติัตามจรร ยาบรรณ  มีการสร้างขวญั
และก าลงัใจ และยกยอ่งนกัวิจยัท่ีมีผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคดี์เด่น 

6. มีการสร้างทีมวิจยัเพ่ือผลิตผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคร์ะดบัสากล 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. แผนงานวิจยัของมหาวิทยาลยัและหลกัฐานการด าเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมิน                 
และปรับปรุง 
  2. จ านวนโครงการการบริหารงานวิจยัของมหาวิทยาลยั  ตลอดจนระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มาตรการ               
และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3. ขอ้มลูและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวิจยั  เช่น ขอ้มลูหรือหลกัฐานการจดัหาแหล่ง
ทุน ขอ้มลูการจดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนุนการวิจยัขอ้มลูการสนบัสนุนทรัพยากรดา้นอ่ืนๆ  ต่อการวิจยั  
ขอ้มลูทุนวิจยัท่ีคณาจารยไ์ดรั้บพร้อมช่ือคณาจารย์  ขอ้มลูเก่ียวกบัผลการวิจยัท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ในลกัษณะ
อ่ืนๆหรือการน าไปใชป้ระโยชน์ ตลอดจนขอ้มลูหรือหลกัฐานการสร้างขวญัและก าลงัใจแก่นกัวิจยั เป็นตน้ 
  4. ขอ้มลูหรือหลกัฐานการพฒันาสมรรถนะนกัวิจยัและทีมวิจยั 
  5. เอกสารหลกัฐานความร่วมมือในการวิจยักบัหน่วยงานต่างๆ 
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ตัวบ่งช้ีที ่4.2   มีระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ * (สกอ.4.2) 
 

ประเภทของตวับ่งช้ี   กระบวนการ 
 

ค าอธิบาย 
  การบริหารจดัการความรู้จากผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคเ์พ่ือเผยแพร่ไปยงัคณาจารย์  นกัศึกษา  
วงการวิชาการ  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชน  เป้าหมายท่ีจะน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์  
เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัส าหรับทุกมหาวิทยาลยั ดงันั้นมหาวิทยาลยัตอ้งจดัระบบส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้ระบบ
การรวบรวม  เผยแพร่  และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในทรัพยสิ์นทางปัญญาจากงานวิจยัอยา่งเหมาะสมกบัผูใ้ช้                 
แต่ละกลุ่ม โดยส่ิงท่ีเผยแพร่ตอ้งมีคุณภาพเช่ือถือได ้และรวดเร็วทนัเหตุการณ์ 
 

นิยามค าศัพท์ 
  งานวจิยั  หมายถึง  กระบวนการคน้หาค าตอบของปัญหา  หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่                  
ตลอดจนถึงการประดิษฐคิ์ดคน้ท่ีผา่นกระบวนการศึกษา  คน้ควา้หรือทดลองวิเคราะห์และตีความขอ้มลู
ตลอดจนสรุปผลอยา่งเป็นระบบ 
  งานสร้างสรรค์  หมายถึง  ผลงานวิชาการ  (ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นงานวิจยั ) ท่ีมีการศึกษาคน้ควา้                         
ท่ีแสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอนัเป็นท่ียอมรับ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
หรือ ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) 
หรือ ปีปฏิทิน 2552 (1 มกราคม 2552 – 31 ธนัวาคม 2552) 

เลอืกใช้ได้ตามความสะดวกแต่ต้องเป็นระบบเดยีวกนัทุกปีที่ประเมนิต่อจากนีไ้ป และเป็นระบบ
เดยีวกนัส าหรับตวับ่งช้ีที่ 4.1 – 4.3   ในที่นี ้มสธ. เลอืกใช้ปีงบประมาณ 
 
หมายเหตุ  *  ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยั และใชผ้ลการประเมินของมหาวิทยาลยั 

เป็นผลการประเมินของสาขาวิชา 
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เกณฑ์มาตรฐาน  (ขอ้) 
  1. มีระบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคท์ั้งในวงการวิชาการ               
และการน าไปใชป้ระโยชน์ 
  2. มีระบบรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์เช่ือถือ
ไดแ้ละรวดเร็วทนัต่อการใชป้ระโยชน ์
  3. มีการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคไ์ปยงัผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 
  4. มีระบบและกลไกการสนบัสนุนความร่วมมือระหวา่งบุคลากรวิจยักบัองคก์ารภายนอก
มหาวิทยาลยัเพ่ือการน าผลงานไปใชป้ระโยชน์ 
  5. มีกลไกสนบัสนุนการจดสิทธิบตัรการซ้ือขายทรัพยสิ์นทาง ปัญญาตลอดจนการคุม้ครองสิทธิ            
ของงานวิจยัหรือส่ิงประดิษฐ ์หรือนวตักรรมใหแ้ก่บุคลากรวิจยัเจา้ของผลงาน 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้ 

 
 

แนวทางการปฏิบัต ิ
  1. มีการส่งเสริมสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคใ์นวงการวิชาการทั้งใน
ระดบัชาติและนานาชาติ 
  2. มีระบบรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์เช่ือถือ
ไดแ้ละรวดเร็วทนัต่อการใชป้ระโยชน ์
  3. มีเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจั ยและงานสร้างสรรคไ์ปยงันกัวิชาการ  นิสิตและชุมชนภายนอก
มหาวิทยาลยั 
  4. มีกลไกในการส่งเสริม  สนบัสนุนความร่วมมือระหวา่งบุคลากรวิจยักบัองคก์รภายนอก
มหาวิทยาลยั  ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  ในการน าผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคไ์ปใช้
ประโยชน ์
  5. มีกลไกสนบัสนุ นการจดสิทธิบตัรการซ้ือขายทรัพยสิ์นทางปัญญาตลอดจนการคุม้ครองสิทธิ            
ของงานวิจยัหรือส่ิงประดิษฐ ์หรือนวตักรรมใหแ้ก่บุคลากรวิจยัเจา้ของผลงาน 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
  เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่มหาวิทยาลยัมีระบบบริหารจดัการความรู้จากงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 
  1. ค าสัง่หรือการมอบหมายคณะกรรมการ  คณะท างาน  หรือหน่วยงานจดัท าระบบรวบรวม  คดัสรร 
วิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์
  2. ระบบฐานขอ้มลูเพ่ือเป็นศูนยร์วมสารสนเทศงานวิจยัรวมทั้งระบบ intranet, internet และ website 
ท่ีเก่ียวกบังานวิจยัของมหาวิทยาลยั 
  3. กระบวนการด าเนินการเพ่ือเผยแพร่หรือถ่ายทอดความรู้ไปสู่วงการวิชาการและการน าไปใช้
ประโยชนท์ั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
  4. เอกสารหลกัฐานควา มร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยัหรือบุคลากรวิจยักบัองคก์รภายนอก
มหาวิทยาลยั 
  5. เอกสารการด าเนินงานดา้นการจดัการและคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวิทยาลยั 
  6. ระเบียบ  กฎเกณฑ์ และหรือแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการรวบรวม  คดัสรรเผยแพร่  และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในทรัพยสิ์นดา้นความรู้จากการวิจยัไปยงัทุกกลุ่มเป้าหมาย  ทั้งคณาจารย์ นิสิต ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ  
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
  7. จ านวนงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์มหาวิทยาลยัสนบัสนุนใหมี้การเผยแพร่ในวงวิชาการ                
หรือน าไปใชป้ระโยชน์ 
  8. จ านวนงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการคดัสรร  วิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้                      
เพ่ือประโยชนแ์ก่ชุมชนและสงัคมผา่นช่องทางต่าง ๆ 
  9. จ านวนงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์มหาวิทยาลยัสนบัสนุนใหจ้ดสิทธิบตัรหรือซ้ือขายทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 
  10. ช่ือเครือข่ายหรือหน่วยงานท่ีมหาวิทยาลยัมีความร่วมมือทางวิชาการอนัเป็นผลมาจากผลงานวิจยั
และงานสร้างสรรคข์องมหาวิทยาลยั 
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ตัวบ่งช้ีที ่4.3  จ านวนเงินสนับสนุนงานวจัิย  และงานสร้างสรรค์จากภายใน และภายนอก
มหาวทิยาลยัต่อจ านวนอาจารย์ประจ า และบุคลากรวจัิย  
(สกอ. 4.3 และ สมศ. 2.2, 2.3) 

 

ประเภทของตวับ่งช้ี  ปัจจยัน าเขา้ 
 

ค าอธิบาย 
  เพ่ือวดัศกัยภาพของอาจารย์  และบุคลากรวิจยัในการขอทุนวิจยัจากภายในมหาวิทยาลยัมาใชใ้น              
การท างานวิจยั 
 

นิยามค าศัพท์ 
  อาจารย์ประจ า หมายถึง อาจารยท่ี์เป็นขา้ราชการ  พนกังาน (เงินงบประมาณ  และเงินรายได้) ลกูจา้ง
และรวมอาจารยช์าวต่างประเทศท่ีมีสญัญาจา้งกบัหน่วยงานหรือสถานศึกษาทั้งปีการศึกษา  ท่ีมีระยะเวลา
ท างานไม่ต ่ากวา่ 9 เดือนรวบรวมส้ินสุดปีการศึกษา ไม่นับอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 
  บุคลากรวจิยั หมายถึง ขา้ราชการ  พนกังาน หรือบุคลากรท่ีเป็นเจ้ าหนา้ท่ีวิจยั  และนกัวิจยั  และ/หรือ
บุคลากรท่ีมีภาระหนา้ท่ีหลกัในการท าวิจยัโดยมีสญัญาจา้งทั้งปีการศึกษา  และมีระยะเวลาท างานไม่ต ่ากวา่                  
9 เดือน ไม่นับบุคลากรวจิยัที่ลาศึกษาต่อ 
  เงนิสนับสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ภายในมหาวทิยาลยั  หมายถึง วงเงินท่ีมีการเซ็นสญัญารับ
ทุนวิจยัในปีการศึกษา หรือปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่วงเงินท่ีมีการเบิกจ่ายจริง 
  การแบ่งสดัส่วนเงินวิจยั กรณีมีผูวิ้จยัจากหลายสาขาวิชา หรือหลายสถาบนั ใหแ้บ่งสดัส่วนตามท่ี
สาขาวิชาหรือมหาวิทยาลยัตกลงกนั หรืออาจใชโ้ดยการแบ่งหารเฉล่ียเท่า ๆ กนั 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
หรือ ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) 
หรือ ปีปฏิทิน 2552 (1 มกราคม 2552 – 31 ธนัวาคม 2552) 

เลอืกใช้ได้ตามความสะดวกแต่ต้องเป็นระบบเดยีวกนัทุกปีที่ประเมนิต่อจากนีไ้ป และเป็นระบบ
เดยีวกนัส าหรับตวับ่งช้ีที่ 4.1 – 4.3   ในที่นี ้มสธ. เลอืกใช้ปีงบประมาณ 
 

เกณฑ์การประเมนิ  (เกณฑท์ัว่ไป) 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 16,999 บาท/คน 17,000 – 24,999 บาท/คน มากกวา่หรือเท่ากบั  
25,000 บาทต่อคน 
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จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯ จากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัเฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง   

ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. จ านวนอาจารยป์ระจ า และบุคลากรวิจยัทั้งหมดในปีการศึกษานับเฉพาะที่ปฏิบัตงิานจริง 
  2. จ านวนเงินสนบัสนุนการท าวิจยัและงานสร้างสรรค์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบนั ท่ีมีการเซ็น
สญัญารับทุนในปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่จ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง 
   3. การแบ่งสดัส่วนจ านวนเงินวิจยั กรณีมีผูร่้วมวิจยัหลายสาขาวิชาในโครงการเดียวกนั ใหแ้บ่ง
สดัส่วนเงินตามท่ีสาขาวิชาตกลงกนั หรืออาจเฉล่ียเท่าๆกนั 
 
สูตรในการค านวณ 
 
 
 
 

ตวัอย่างในการค านวณ  :  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552  มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงไดจ้ดัสรรทุนวิจยัใหก้บั
คณาจารยค์ณะต่า งๆ จ านวน 10 คณะ รวมทั้งส้ิน 37,000,000 บาท โดยมีคณาจ ารยท์ าสญัญารับทุนเม่ือวนัท่ี     
1 ตุลาคม  2551 ทั้งส้ิน 37,000,000 บาท นอกจากนั้นมหาวิทยาลยัไดรั้บทุนสนบัสนุนงานวิจยัจากภายนอก           
และเซ็นสญัญารับทุนเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2552 โดยเป็นทุนวิจยัต่อเน่ือง เป็นเวลา 2 ปี ในวงเงินทั้งส้ิน 
90,000,000 บาท 

มหาวิทยาลยัแห่งน้ีมีอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (ปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ ) 1,903 คน บุคลากร         
สายสนบัสนุนท่ีเป็นนกัวิจยัทั้งหมด (ปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ ) 490 คน โดยในปี งบประมาณ ดงักล่าว         
มีอาจารยล์าศึกษาต่อ 90 คนและนกัวิจยัลาศึกษาต่อ 50 คน 

เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายน อกสถาบนัต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 
เป็นดงัน้ี 

ตัวต้ัง   จ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคท์ั้งภายในและภายนอกสถาบนั   
=  37,000,000  +  45,000,000  =  82,000,000 บาท 

ตัวหาร   จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัเฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง   
=  (1,903  -  90)  +  (490  -  50)  =  2,253 คน 
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จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯ จากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัเฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง   

สูตรในการค านวณ : 

 
 
 

 
 
ดงันั้น เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัต่อจ านวนอาจารย์

ประจ า 
=       82,000,000 =  36,395.92 บาทต่อคน 

        2,253 
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ตัวบ่งช้ีที ่4.4  ร้อยละของงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ทีต่ีพมิพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา  สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  และ/หรือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรวจัิย   
(สกอ.4.4 สมศ. 2.1 และก.พ.ร. 4.2) 

 

ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

ค าอธิบาย 
  งานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์เป็นผลิตภาพของสถาบนัอุดมศึกษา เกิดจากการติดตามความกา้วหนา้
ทางวิชาการและการพฒันาองคค์วามรู้อยา่งต่อเน่ืองของคณาจารย ์จึงเป็นผลงานท่ีมีคุณค่า สมควรส่งเสริมใหมี้
การเผยแพร่และน าไปใชป้ระโยชน ์ทั้งในเชิงวิชาการและการแข่งขนัของประเทศ การสร้างความรู้ความเขา้ใจ
และสร้างระบบบริหารจดัการทรัพยสิ์นท างปัญญาของผลิตภาพดงักล่าว อาทิ การจดทะเบียนทรัพยสิ์น                  
ทางปัญญาจะช่วยสนบัสนุนใหง้านวิจยัและงานสร้างสรรคมี์ความคุม้ค่าและเกิดมลูค่าเพ่ิม 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีปฏิทิน 2552 (1 มกราคม 2552 – 31 ธนัวาคม 2552) 
 

เกณฑ์การประเมนิ  (เกณฑท์ัว่ไป) 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 1 – 19 ร้อยละ 20 – 29 มากกวา่หรือเท่ากบั 
ร้อยละ 30 

 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. จ านวนอาจารยป์ระจ า และบุคลากรวิจยัทั้งหมดในปีนั้น นับเฉพาะที่ปฏิบัตงิานจริง 
  2. จ านวนงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ ไดรั้บการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา
หรืออนุสิทธิบตัร หรือน าไปใชป้ระโยชนท์ั้งในระดบัชาติและในระดบันานาชาติ 
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จ านวนการเผยแพร่ผลงานวจิยั งานสร้างสรรค ์และการน าไปใชป้ระโยชน ์ 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีเป็นนกัวจิยั (เฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง)   

หมายเหตุ 
  1. การนบับทความท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ใหน้บัเฉพาะบทความจากการวิจยัและน าไปตีพิมพเ์ผยแพร่
เท่านั้น โดยไม่นับซ ้าหากเผยแพร่หลายคร้ัง และไม่นับบทความทางวชิาการอืน่ๆ ที่ไม่ใช่งานวจิยั 
  2. การตีพิมพใ์นวารสาร นบัเม่ือกองบรรณาธิการวารสารตอบรับแลว้  
  3. บทความท่ีไดรั้บการน าเสนอในการประชุมหรือสมัมนาวิชาการระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ 
หมายถึง บทความท่ีไม่ใช่บทคดัยอ่ส าหรับบทความท่ีไดรั้บการคดัเลือกตีพิมพร์วามเล่มในรายงานสืบเน่ือง   
จากการประชุม (proceeding) 
  4. การรายงานขอ้มลูบทความท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์ใหจ้ าแนกตามประเภทผลงานท่ีไดรั้บการตีพิมพ์              
ในวารสารระดบัต่างๆ โดยระบุรายละเอียด ดงัน้ี 
    -  ช่ือ เล่มท่ี และวนั เดือน ปี ของวารสารตีพิมพ ์
    -  ช่ือบทความและเลขหนา้ 
    -  ช่ือผูเ้ขียน 
  5. การนบัจ านวนการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา หรืออนุสิทธิบตัร  ใหน้บัเฉพาะท่ีไดรั้บการจด
ทะเบียนในปีนั้น โดย ไม่นับรวมกรณีอยู่ในระหว่างยืน่จดทะเบียน และไม่นบัรวมการจดลิขสิทธิและการ
ทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ 
  6. การน าผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชนใ์นการเรียนการสอน ไม่นบัเป็นการ
น าไปใชป้ระโยชนใ์นระดบัชาติ 
    7. การนบับทความท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ใหน้บัเฉพาะบทความจากการวิจยั และน าไปตีพิมพเ์ผยแพร่
เท่านั้น ไม่นบัซ ้าหากเผยแพร่หลายคร้ัง และไม่นบับทความทางวิชาการอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่งานวิจยั 
  8. งานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ ตอ้งเป็นงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่
ในระดบัชาติหรือนานาชาติเท่านั้น   
  9 .  ทรัพยสิ์นทางปัญญา หมายความรวมถึง สิทธิบตั รและอนุสิทธิบตัรทั้งใน ประเทศ                         
และต่างประเทศ 
 
สูตรการค านวณ 
 

 
 
 

× 100 
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จ านวนการเผยแพร่ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค ์และการน าไปใชป้ระโยชน์  
จ านวนอาจารยป์ระจ าและบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีเป็นนกัวิจยั (เฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง)   

ตวัอย่างในการค านวณ  : จากการตรวจสอบหลกัฐานในระหวา่งการเยี่ยม ชมมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง 
พบวา่ ในปี พ .ศ.2552 มหาวิทยาลยัไดเ้ผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคแ์ละการใชป้ระโยชนจ์ านวน           
รวมทั้งส้ิน 980 ช่ือเร่ือง  เป็นผลงานท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ระดบัชาติ 673 ช่ือเร่ือง และตตีพิมพเ์ผยแพร่ระดบั
นานาชาติ 157 ช่ือเร่ือง เป็นผลงานท่ีจดทรัพยสิ์นทางปัญญา จดสิทธิบตัร อนุบตัร จ านวน 136 ช่ือเร่ือง                   
เป็นผลงานท่ีน าไปใชป้ระโยชนร์ะดบัชาติหรือนานาชาติ 14 ช่ือเร่ือง 

มหาวิทยาลยัแห่งน้ีมีอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (ปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ ) 1,903 คน บุคลากร              
สายสนบัส นุนท่ีเป็นนกัวิจยัทั้งหมด (ปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ ) 490 คน โดยในปีการศึกษาดงักล่าว                
มีอาจารยล์าศึกษาต่อ 90 คน และนกัวิจยัลาศึกษาต่อ 50 คน 

ร้อยละของงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ไดรั้บการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา 
หรือน าไปใชป้ระโยชนท์ั้งในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า เป็นดงัน้ี 

 
ตัวต้ัง   จ านวนการเผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคแ์ละการใชป้ระโยชน ์  

=  980 ช่ือเร่ือง 
ตัวหาร   จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัเฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง   

=  (1,903  -  90)  +  (490  -  50)  =  2,253 คน 
 

สูตรในการค านวณ : 

 
 
 
 

ดงันั้น  ร้อยละของงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ไดรั้บการจดทะเบียนทรัพยสิ์น                  
ทางปัญญาหรือน าไปใชป้ระโยชนท์ั้งในระดบัชาติและในระดบันานาชาติต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 

 

                   980                
         2,253 

 
 
 

× 100   =  43.50% 

× 100 

= 
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ตัวบ่งช้ีที ่4.4.1  ร้อยละของอาจารย์ ประจ าและบุคลากรวจัิยทีไ่ด้รับทุนท าวจัิย และงานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัต่ออาจารย์ประจ าและบุคลากรวจัิย  
(สมศ. 2.4, 2.5) 

 

ประเภทของตวับ่งช้ี  ปัจจยัน าเขา้ 
 

ค าอธิบาย 
  ร้อยละของอาจารยแ์ละนกัวิจยัท่ีไดรั้บทุนท าวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนั
เทียบกบัอาจารยป์ระจ า ทั้งน้ีใหน้บัเฉพาะอาจารยแ์ละบุคลากรวิจยัท่ีปฏิบติังานจริง ไม่นบัรวมอาจารยป์ระจ า
และบุคลากรวิจยัท่ีลาศึกษาต่อ และไม่นบัซ ้าแมว้า่อาจารยป์ระจ าหรือบุคลากรวิจยัท่านนั้นจะไดรั้บทุนวิจยั
หลายคร้ังในปีการศึกษานั้น 
  การไดรั้บทุนท าวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์หมายรวมถึง กา รไดรั้บเงิน วสัดุ อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ
ต่างๆ ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากภายในและภายนอกสถาบนัเพ่ือการท างานวิจยัหรืองานสร้างสรรคใ์นกรณี                 
ท่ีเป็นวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ใหค้ านวณเป็นจ านวนเงินตามราคาของส่ิงนั้นๆ 
  แหล่งทุนท าวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบนั จ าแนกดงัน้ี 
   1) แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. สกอ. วช. เป็นตน้ 
   2) แหล่งทุนต่างประเทศ 
   3) จากหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จงัหวดั อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่แหล่งทุนวิจยั 
   4) จากภาคเอกชน 
   5) จากแหล่งอ่ืนๆ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) 

 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 1 – 29  ร้อยละ 30 – 44 มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 45  
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จ านวนอาจารยป์ระจ าและบุคลากรวิจยัท่ีไดรั้บทุนท าวิจยัหรืองานสร้างสรรค์  
จากภายในและภายนอกสถาบนัปีการศึกษานั้น 

(ไม่นบัซ ้าแมว้า่อาจารยป์ระจ าหรือบุคลากรวิจยัจะไดทุ้นวิจยัหลายคร้ังในปีนั้นๆ) 
 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและบุคลากรวิจยัในปีนั้น  

(เฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง) 

สูตรการค านวณ 
 

 
 
 
 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. จ านวนอาจารยป์ระจ า ในปีการศึกษานั้น ใหน้บัรวมนกัวิจยัไดด้ว้ย ทั้งน้ีใหน้บัอาจารยป์ระจ า             
และบุคลากรวิจยัเฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง ไม่นับรวมอาจารย์ประจ าและบุคลากรวจิยัที่ลาศึกษาต่อ 
  2. จ านวนอาจารยแ์ละบุคลากรวิจยัท่ีไดรั้บทุนท าวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบนั                   
ในปีการศึกษานั้น และไม่นบัซ ้าแมว้า่อาจารยป์ ระจ าหรือบุคลากรวิจยัท่านนั้นจะไ ดรั้บทุนวิจยัหลายคร้ัง               
ในปีการศึกษานั้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

× 100 
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ตัวบ่งช้ีที ่4.4.2  ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีเ่ข้าร่วมประชุมวชิาการและ/หรือน าเสนอผลงานวชิาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (สมศ. 5.9) 

 

ประเภทของตวับ่งช้ี  ปัจจยัน าเขา้ 
 

ค าอธิบาย 
  ร้อยละอาจารยป์ระจ าของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเขา้ร่วมประชุมวิชาการ หรือน าเสนอผลงาน                      
ทางวิชาการในระดบัประเทศหรือต่างประเทศในปี งบประมาณ นั้น ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า ทั้งน้ีใหน้บั
อาจารยป์ระจ าเฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ  การแจงนบัอาจารยป์ระจ าท่ีเขา้ประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการ ในแต่ละปี งบประมาณ  จะไม่นับซ ้าถึงแม้ว่ าอาจารย์ผู้น้ันจะเข้าร่วม
ประชุมวชิาการหรือน าเสนอผลงานหลายคร้ัง 
  ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ า ไดแ้ก่ 
   1. ผลงานทางวิชาการท่ีไดมี้การศึกษาคน้ควา้ตามกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจยัท่ีเหมาะสม                 
กบัสาขาวิชา 
   2. การแสดงออกทางศิลปะอนัเป็นท่ียอมรับระดบันานาชาติและระดบัชาติ 
   3. งานท่ีไดรั้บสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรทั้งในและต่างประเทศ 
   4. การแสดงความกา้วหนา้ทางวิชาการ เสริมสร้างองคค์วามรู้หรือวิธีการท่ีเป็นประโยชน์                
ต่อสาขาวิชา หรือแสดงความเป็นตน้แบบ ตน้ความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถใ นการบุกเบิกงาน
ในสาขาวิชานั้น 
   5. ส่ิงประดิษฐห์รืองานสร้างสรรคท์างดา้นศิลปกรรมและจิตรกรรม 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) 

 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 1 – 34 ร้อยละ 35 – 49 มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 50  
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จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีเขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงาน  
ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศในปีงบประมาณนั้น 

(ไม่นบัซ ้าถึงแมว้า่อาจารยผ์ูน้ั้นจะเขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานหลายคร้ัง ) 
 

จ านวนอาจารยป์ระจ าในปีงบประมาณนั้น  (เฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง) 
 

สูตรการค านวณ 
 

 
 
 
 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. จ านวนอาจารยป์ระจ าในปีงบประมาณนั้น เฉพาะอาจารยท่ี์ปฏิบติังานจริง 
  2. จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีน าเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ ในปีงบประมาณนั้น 

3. จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีน าเสนอผลงานทางวิชาการต่างประเทศ ในปีงบประมาณนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

× 100 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.1  มีระบบและกลไกในการบริการทางวชิาการแก่สังคมตามเป้าหมายของมหาวทิยาลยั *  

(สกอ. 5.1) 
 

ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบาย 
  การบริการทางวิชาการแก่สงัคมเป็นภารกิจหลกัอยา่งหน่ึงของมหาวิทยาลยั  ดงันั้น  ทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลยั  ควรมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สงัคมท่ีเป็นรูปธรรม  โดยก าหนด
เป้าหมายในการใหบ้ริการวิชาการใหช้ดัเจนเพ่ือเป็นกรอบในการจดัท าแผนด าเนินงานในการใหบ้ริกา ร
วิชาการแก่สงัคมของสาขาวิชา หน่วยงานมีการติดตาม  ก ากบั สนบัสนุนการปฏิบติังานตามภารกิจดา้นบริการ
ทางวิชาการแก่สงัคมของบุคลากรของหน่วยงานใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของมหาวิทยาลยั 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  (ระดบั) 
  1. มีการจดัท านโยบาย แผนกลยทุธ์ และแผนด าเนินงานของการบริการวิชาการแก่สงัคม 
  2. มีคณะกรรมการ  คณะท างานหรือหน่วยงานด าเนินการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคมตามแผนท่ี
ก าหนด 
  3. มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละหรือระเบียบในการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม 
  4. มีการประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนท่ีก าหนด 
  5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สงัคม 
  6. มีการจดัท าแผนการเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สงัคมเขา้กบัการเรียน              
การสอน หรือการวิจยั หรือการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
  7. มีการประเมินสมัฤทธิ ผลและน าผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเช่ือมโยง                         
และบูรณาการระหวา่งการบริการวิชาการแก่สงัคมกบัภารกิจอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลยั 
 

หมายเหตุ  *  ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยั และใชผ้ลการประเมินของมหาวิทยาลยั 
เป็นผลการประเมินของสาขาวิชา 

 
 
 
 

องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
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เกณฑ์การประเมนิ (เกณฑเ์ฉพาะสถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตและพฒันาสงัคม) 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
5 - 6 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกขอ้ 

 

แนวทางการปฏิบัต ิ
  1. มหาวิทยาลยัจดัระบบและกลไก  เพ่ือใหส้ามารถด าเนินงานตามนโยบายและแผนงาน                      
ดา้นการบริการวิชาการแก่สงัคม 
  2. มีการก าหนดสดัส่วนภาระงานการบริการวิชาการแก่สงัคมของบุคลากรตามจุดเนน้                             
ของมหาวิทยาลยั 
  3. มีการประเมินผลการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สงัคมตามนโยบายและแผนงาน 
  4. มีการประเมินสมัฤทธิผลของความเช่ือมโยงสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  และบูรณาการระหวา่ง        
การบริการวิชาการแก่สงัคมกบัภารกิจดา้นอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลยั 
  5. มีการน าผลการประเมินไปพฒันา  ปรับปรุงการบริการวิชาการแก่สงัคมใหเ้กิดประโยชนต่์อทั้ง
สงัคมภายนอกและภารกิจทุกดา้นของมหาวิทยาลยั 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. นโยบาย  แผนกลยทุธ์  และแผนด าเนินงานของการบริการวิชาการแก่สงัคม  และหลกัฐาน                      
การด าเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
  2. โครงการการบริหารงานบริการวิชาการแก่สงัคมของมหาวิทยาลยั  ตลอดจนระเบียบ  ขอ้บงัคบั  
มาตรการและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3. ขอ้มลูและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานบริการวิชาการแก่สงัคม  เช่น ค าสัง่แต่งตั้ง      
หรือมอบหมายผูรั้บผิดชอบ หลกัฐานด าเนินการก าหนดสัดส่วนมาตรฐานภาระงานดา้นการบริการวิชาการแก่
คณาจารยแ์ละบุคลากร 
  4. ขอ้มลูหรือหลกัฐานการจดัสรรทรัพยากรสนบัสนุนการบริการวิชาการ 
  5. ขอ้มลูหรือหลกัฐานการพฒันาอาจารยใ์หมี้สมรรถนะในการบริการวิชาการแก่สงัคม 
  6. แผนบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สงัคมเขา้กบัการเรียนการสอนการวิจยั และการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 
  7. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีการน าความรู้ประสบการณ์จากการบริการวิชาการแก่สงัคม                 
มาใชใ้นการเรียนการสอน การวิจยั และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
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  8. รายงานผลการประเมินสมัฤทธิผลของการเช่ือมโยงการบริ การวิชาการแก่สงัคมกบัการเรียน                
การสอน การวิจยั และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.2  ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีส่วนร่วมในการให้บริการทางวชิาการแก่สังคม                     
เป็นทีป่รึกษา เป็นกรรมการวทิยานิพนธ์ภายนอกมหาวทิยาลยั เป็นกรรมการวชิาการ  
กรรมการวชิาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า  
(สกอ. 5.2  และสมศ. 3.2)  

 

ประเภทของตวับ่งช้ี  ปัจจยัน าเขา้ 
 

ค าอธิบาย 
  อาจารยพึ์งมีภาระงานดา้นบริการทางวิชาการแก่สงัคม  และด าเนินงานตามภาระงานท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนดเป็นการบ่งบอกถึงความรู้ความสามารถของอาจารยใ์นการใหค้วามช่วยเหลือและใหค้วามร่วมมือ                 
ในการเสริมสร้างความรู้  ในสาขาของตนเองใหก้บัสงัคมและหน่วยงานอ่ืน  และยงัเป็นเคร่ืองช้ีวา่  ผูไ้ดรั้บเชิญ
เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับในวงวิชาชีพนั้นๆ 
 

นิยามค าศัพท์ 
  การให้บริการทางวชิาการ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบ้ริการแก่สงัคมภายนอก
สถาบนัการศึกษา หรือเป็นการใหบ้ริการท่ีจดัในสถาบนัการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขา้ใชบ้ริการ 
  กรรมการวชิาการ หมายถึง กรรมการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีมีลกัษณะเป็นกรรมการประจ า  
กรรมการร่างหลกัสูตร  กรรมการประเมินหลกัสูตรกรรมการประเมินผลงานวิชาการ  หรืออยูใ่นกอง
บรรณาธิการของวารสารวิชาการต่างๆกรรมการประชุมวิชาการ  ท่ีมีลกัษณะการจดัเป็นประจ าระดบัชาติ /
นานาชาติ กรรมการประจ าของหน่วยงานภาครัฐ เป็นตน้ 
  กรรมการวชิาชีพ  หมายถึง  การเป็นกรรมการของสมาคมวิชาชีพต่างๆท่ีปรึกษาระดบัสูง                         
ของประเทศท่ีไดรั้บคดัเลือกหรือไดรั้บมอบหมายใหร่้วมเป็นคณะท างานหรือคณะด าเนินการเพ่ือพฒันางาน
วิชาการหรือวิชาชีพภายนอกมหา วิทยาลยัในระดบัชาติหรือนานาชาติ  เป็นตน้  ยอมรับ  เช่น เป็นท่ีปรึกษา
นายกรัฐมนตรี  เป็นท่ีปรึกษาระดบัสูงอ่ืนๆ  ผูท้รงคุณวฒิุประเมินผลงาน  กรรมการพิจารณาผลงานระดบัชาติ  
หรือนานาชาติ เป็นตน้ 
  กรรมการวทิยานิพนธ์ภายนอกมหาวทิยาลยั  หมายถึง บุคลากรประจ าของหน่วยงานท่ีไดรั้บแต่งตั้ง
เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลยั 
  ใหน้บัเฉพาะการเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบนั เป็นวิทยากรท่ีอยูใ่นแผนของสถาบนั 
เป็นกรรมการวิชาการ วิชาชีพ และเป็นท่ีปรึกษาในหน่วยงานระดบัชาติ ไดแ้ก่ หน่วยงานราชการระดบักรม
หรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคก์ารมหาชน หรือองคก์รกลางระดบัชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
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จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีมีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการ เป็นท่ีปรึกษา  เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลยั 
เป็นกรรมการวิชาการ เป็นกรรมการวิชาชีพ ในระดบัชาติหรือนานาชาติ  

(ไม่นบัซ ้าแมว้า่อาจารยท์่านนั้นจะมีส่วนร่วมในการให้บริการฯหลายคร้ัง)  
 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด   (รวมท่ีลาศึกษาต่อ) 

เกณฑ์การประเมนิ  (เกณฑเ์ฉพาะสถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตและพฒันาสงัคม) 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 1 – 24 ร้อยละ 25 – 34 มากกวา่หรือเท่ากบั 
ร้อยละ 35  

 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. จ านวนอาจารย์ ประจ า ท่ีเป็นท่ีปรึกษา  เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลยั                      
เป็นกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ  ใหก้บัหน่วยงานภายนอก              
หรือสถาบนั  องคก์ารต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนในปีการศึกษานั้น  โดยจะไม่นับซ ้าแมว้า่อาจารยท่์านนั้น              
จะเป็นกรรมการหลายต าแหน่งกต็าม และสามารถนับอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อได้ด้วย 
  2. จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดในปีการศึกษานั้น นับที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ 
 

สูตรในการค านวณ 
       
 
 
 
 
 
 

 
ตวัอย่างในการค านวณ  :  ผลจาการศึกษาหลกัฐานปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงมีอาจารย์

ประจ าทั้งหมด (ปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ ) 1,903 คน บุคลากรสายสนบัสนุนท่ีเป็นนกัวิจยัทั้งหมด 
(ปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ ) 490 คน โดยในปีการศึกษาดงักล่าวมีอาจารยล์าศึกษาต่อ 90 คน และนกัวิจยั
ลาศึกษาต่อ 50 คน ในจ านวนดงักล่าวมีอาจารยป์ระจ าท่ีไปเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก สถาบนั 450 คน 
เป็นกรรมการวิชาชีพในระดบัชาติและระดบันานาชาติ 76 คน เป็นวิทยากรท่ีอยูใ่นแผนของสถาบนั 150 คน 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม เป็นท่ีปรึกษา                        
เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบนั เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ในระดบัชาติหรือระดบั
นานาชาติต่ออาจารยป์ระจ า เป็นดงัน้ี 

 
 
 
 

× 100 
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จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีมีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการ เป็นท่ีปรึกษา  เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลยั 
เป็นกรรมการวิชาการ เป็นกรรมการวิชาชีพ ในระดบัชาติหรือนานาชาติ  

(ไม่นบัซ ้าแมว้า่อาจารยท์่านนั้นจะมีส่วนร่วมในการให้บริการฯหลายคร้ัง)  
 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด   (รวมท่ีลาศึกษาต่อ) 

ตัวต้ัง   จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการและลาศึกษาต่อ   
=  450  +  150  +  76  =  676 คน 
 

ตัวหาร   จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (ท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ)   
=  1,903 คน 
 

สูตรในการค านวณ : 
       
 
 
 
 
 
 

 

ดงันั้น ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม เป็นท่ีปรึกษา 
เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบนั เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดบัชาติ               
หรือระดบันานาชาติต่ออาจารยป์ระจ า 

 

      676      
  1,903 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

× 100   =  35.52% = 

× 100 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.3   ร้อยละของกจิกรรมหรือโครงการบริการวชิาการและวชิาชีพทีต่อบสนอง 
ความต้องการพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
และนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า (สกอ.5.3  และสมศ. 3.1) 

 

ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

ค าอธิบาย 
  เพ่ือกระตุน้ใหทุ้กหน่วยงานเห็นความส าคญัของการน าความรู้  ความเช่ียวชาญ  และผลงานวิจยั
เผยแพร่สู่สงัคม  ในการด าเนินงานภารกิจดา้นการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคมและชุมชน  เพ่ือตอบสนอง               
ความตอ้งการของประชาชน  ชุมชนและสงัคม  และประเทศชาติ  อนัก่อใหเ้กิดความเขม้แขง็ของชุมชน                   
และสงัคม ซ่ึงเป็นการแสดงถึงศกัยภาพของหน่วยงานในการด าเนินงานตามภารกิจน้ี 
 

นิยามค าศัพท์ 
  การให้บริการวชิาการ  หมายถึง  การท่ีหน่วยงานอยูใ่นฐานะท่ีเป็นท่ีพ่ึงของชุมชนหรือเป็นแหล่ง
อา้งอิงทางวิชาการ หรือท าหนา้ท่ีใดๆ ท่ีมีผลต่อการพฒันาข้ึนของชุมชนในดา้นวิชาการหรือการพฒันาความรู้  
ตลอดจนความเขม้แขง็ของชุมชนประเทศชาติและนานาชาติ 
  ลกัษณะการบริการวิชาการ มีดงัน้ี 
   1) บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซ่อม 
   2) บริการเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางการศึกษา 
   3) บริการจดัฝึกอบรม สมัมนา และประชุมเชิงปฏิบติัการแบบเกบ็ค่าลงทะเบียน 
   4) บริการจดัฝึกอบรม สมัมนา และประชุมเชิงปฏิบติัการแบบใหเ้ปล่า 
   5) บริการจดัฝึกอบรม สมัมนา และประชุมเชิงปฏิบติัการในลกัษณะการวา่จา้ง 

   6) บริการเก่ียวกบัสุขภาพท่ีนอกเหนือจากหนา้ท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงาน                     
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
   7) บริการศึกษา วิจยั ส ารวจ การวางแผน การจดัการ 
   8) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
   9) บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ ์และผลิต 
   10) บริการอ่ืนๆ 
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จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวชิาการ และวชิาชีพท่ีตอบสนองความตอ้งการของสงัคม ชมุชน 

ประเทศชาติหรือนานาชาติ 
จ านวนอาจารยป์ระจ า (เฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง) 

  โครงการบริการวชิาการที่มผีลต่อการพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หมายถึง  
โครงการบริการวิชาการท่ีหน่วยงานจดัข้ึน หรือด าเนินการข้ึนแลว้มีผลก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี
ข้ึนแก่ชุมชนในดา้นต่างๆ  และท าใหชุ้มชนสามารถพ่ึงตนเองไดต้ามศกัยภาพของตน  เช่น การใหค้วามรู้
เก่ียวกบัโครงการตามพระราชด าริ  การอบรมเพ่ือพฒันาความสามารถขอ งชุมชนในดา้นการเกษตร  ฯลฯ                  
โดยหากโครงการใดมีกิจกรรมยอ่ยแทรกอยูใ่นหน่ึงโครงการ  ใหส้ามารถนบักิจกรรมยอ่ยแทนการนบั
โครงการได ้
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

เกณฑ์การประเมนิ (เกณฑเ์ฉพาะสถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตและพฒันาสงัคม) 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 1 - 24 ร้อยละ 25 – 39 มากกวา่หรือเท่ากบั 
ร้อยละ 40  

 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีหน่วยงานไดจ้ดัข้ึนเพ่ือใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคมและชุมชน  
หรือเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของสงัคม  ชุมชนประเทศชาติ  หรือนานาชาติในปีการศึกษานั้น  รวมถึง                 
การบริการวิชาการท่ีมาค่าตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเ้ปล่า 
  2. จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดในรอบปีการศึกษานั้น นับเฉพาะที่ปฏิบัตงิานจริง 
 

หมายเหตุ 
  การนบัจ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพในตวับ่งช้ีน้ี ใหน้บัเฉพาะ
โครงการ หรือในกรณีท่ีโครงการไดร้ะบุกิจกรรมไวช้ดัเจน ใหน้บักิจกรรมแทนโครงการไดเ้ฉพาะกรณีท่ี
กิจกรรมเหล่านั้นไดก้ าหนดวตัถุประสงค ์งบประมาณ ระยะเวลา เป้าหมายผูเ้ขา้รับบริการ และกา รประเมิน
กิจกรรมทุกกิจกรรมไวช้ดัเจน 
  ทั้งน้ี สามารถนบัซ ้าไดถ้า้เป็นโครงการ หรือกิจกรรมท่ีด าเนินการกบักลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั 
 

สูตรในการค านวณ   
   

 

 
 
 

× 100 
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จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวชิาการ และวชิาชีพท่ีตอบสนองความตอ้งการของสงัคม ชมุชน 

ประเทศชาติหรือนานาชาติ 
จ านวนอาจารยป์ระจ า (เฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง) 

ตวัอย่างในการค านวณ  :  ในรอบปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง มีอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 
(ปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ) 1,903 คน บุคลากรสายสนบัสนุนท่ีเป็นนกัวิจยัทั้งหมด (ปฏิบติังานจริงและลา
ศึกษาต่อ ) 490 คน โดยในปีการศึกษาดงักล่าวมีอาจารยล์าศึกษาต่อ 90 คน และนกัวิจยัลาศึกษาต่อ 50 คน            
โดยในรอบปีการศึกษาดงักล่าว มหาวิทยาลยัไดจ้ดัท ากิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการต่างๆ ตาม                     
ท่ีก าหนดไวใ้นแผนของสถาบนัรวมทั้งส้ิน 744 โครงการ/กิจกรรม 

ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตอ้งการพฒันา
และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสงัคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารยป์ระจ า เป็นดงัน้ี 

ตัวต้ัง   จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ  =  744 โครงการ/กิจกรรม 
ตัวหาร   จ านวนอาจารยป์ระจ า (นบัเฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง)  =  1,903 – 90 = 1,813 คน 

 

สูตรในการค านวณ : 
   

 

 
 
 
 

ดงันั้น ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตอ้งการ
พฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสงัคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารยป์ระจ า 

 
       744      

  1,813 
 
 
 
 
 
 
 
 

× 100   =  41.04% = 

× 100 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.4   ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ * (สกอ. 5.4 และ ก.พ.ร. 6.2) 
 

ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

ค าอธิบาย 
  การบริการทางวิชาการแก่สงัคม เป็นการตอบสนองและแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมซ่ึงถือ                  
เป็นบทบาทของสถาบนัอุดมศึกษาตามหลกัการสากล ของการอุดมศึกษา การตอบสนองดงักล่าวจะมีคุณภาพ
มากนอ้ยเพียงใด สามารถสะทอ้นไดจ้ากความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ทั้งประชาชนผูม้ารับบริการ เจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงการส ารวจความพึงพอใจโดยทัว่ไปจะพิจารณา 4 ประเดน็
ส าคญั คือ 
   1. ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ 
   2. ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
   3. ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
   4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ 
  แต่ส าหรับมหาวิทยาลยั นอกจากความพึงพอใจใน 4 ประเดน็ขา้งตน้แลว้ ยงัรวมถึงความพึงพอใจ               
ต่อบทบาทของสถาบนัอุดมศึกษา 3 ดา้น คือ การเป็นผูเ้ตือนสติสงัคม การช้ีน าสงัคมและการตอบสนอง                  
ต่อความตอ้งการของสงัคม 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 65 - 74 ร้อยละ 75 - 84 มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 85 
 
 

หมายเหตุ  *  ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยั และใชผ้ลการประเมินของมหาวิทยาลยั 
เป็นผลการประเมินของสาขาวิชา 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
  ขอ้มลูพ้ืนฐานและรายงานผลส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ (ทั้งน้ี ใหน้ าผลการส ารวจ              
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการของสถาบนัอุดมศึกษา โดยส านกังาน ก .พ.ร. มาใชใ้นตวับ่งช้ีน้ีส าหรับ
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ส่วนสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนใหใ้ชผ้ลส ารวจของสถาบนั) 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.5   จ านวนแหล่งให้บริการวชิาการวชิาชีพทีไ่ด้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ 
นานาชาติ * (สกอ. 5.5 และ สมศ. 3.5) 

 

ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

ค าอธิบาย 
  สถาบนัพึงท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งอา้งอิงทางวิชาการ เป็นท่ีพ่ึงพาในทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ หรือท า
หนา้ท่ีใดๆ ท่ีมีผลต่อการพฒันาข้ึนของชุมชนในดา้นวิชาการและการพฒันาความรู้ ซ่ึงไดรั้บการยอมรับ                 
ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 2 แหล่ง 3 แหล่ง มากกวา่หรือเท่ากบั  

4 แหล่ง 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  ขอ้มลูพ้ืนฐานและเอกสารหลกัฐานอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีแหล่งใหบ้ริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
หมายถึง ศูนยห์รือหน่วยงานท่ีใหบ้ริการทางวิชาการและวิชาชีพเป็นประจ า เป็นท่ีพ่ึงพาของสงัคม จนเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ และตอ้งมีหลกัฐานหรือเอกสารรับรองวา่เป็นแหล่งใหบ้ริการ               
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
  การนบัเป็นแหล่งบริการวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ พิจารณาจากการมีเอกสารรับรอง                     
จากหน่วยงานระดบัชาติ หรือนานาชาติ เช่น วฒิุบตัร หรือใบรับรอง หรือหลกัฐานการใหบ้ริการวิชาการ 
 
หมายเหตุ  *  ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยั และใชผ้ลการประเมินของมหาวิทยาลยั 

เป็นผลการประเมินของสาขาวิชา 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.5.1  มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวชิาการและวชิาชีพมาใช้ 
ในการพฒันาการเรียนการสอนและการวจัิย (สมศ. 3.3) 
 

ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบาย 
  การท่ีสถาบนัไดน้ าองคค์วามรู้และมวลประ สบการณ์จากการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม ชุมชน            
และประเทศชาติมาใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาการเรียนการสอนหรือการวิจยั 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  (ระดบั) 
  1. มีแผนในการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใชใ้นการเรียน                  
การสอนและการวิจยั 
  2. มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใชใ้นการเรียนการสอน              
อยา่งนอ้ย 1 โครงการ 
  3. มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใชใ้นการวิจยัอ  ยา่งนอ้ย                    
1 โครงการ 
  4. มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ /วิชาชีพมาใชใ้นการเรียนการสอน              
และการวิจยั อยา่งนอ้ย 1 โครงการ 
  5. มีการบูรณาการการจดัการเรียนการสอนกบัการวิจยัและการบริการวิชาการ /วิชาชีพ  อยา่งนอ้ย           
1 โครงการ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 2 ขอ้แรก มีการด าเนินการครบ 3 ขอ้แรก มีการด าเนินการอยา่งนอ้ย 

 4 ขอ้แรก 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. แผนในการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชใ้นการเรียน              
การสอนและการวิจยัท่ีเป็นรูปธรรม เช่น แผนการสอน แผนงานวิจยั หลกัสูตร เป็นตน้ 
  2. โครงการ กิจกรรม หรือหลกัฐานท่ีแสดงวา่ไดน้ าองคค์วามรู้และมวลประสบการณ์                     
จากการใหบ้ริการวิชาการ แก่สงัคม ชุมชนและประเทศชาติมาใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาการเรียนการสอน  
หรือการวิจยั  
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ตัวบ่งช้ีที ่5.5.2  ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของมหาวทิยาลยัในการบริการวชิาการและวชิาชีพเพือ่สังคม 
ต่ออาจารย์ประจ า *  (สมศ. 3.4) 
 

ค าช้ีแจงในการที่ไม่ขอรับประเมนิตวับ่งช้ีที่ 5.5.2 
เน่ืองจากกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของ สมศ. ไม่มีตวับ่งช้ีน้ีแลว้  

จึงไม่ขอรับการประเมินตวับ่งช้ีท่ี 5.5.2 
 
ประเภทของตวับ่งช้ี  ปัจจยัน าเขา้ 
 

ค าอธิบาย 
  จ านวนค่าใชจ่้ายและมลูค่าท่ีใชก้บัทุกโครงการ /กิจกรรมในการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
สงัคม โดยไม่เรียกเกบ็เงินใดๆ จากผูรั้บบริการต่ออาจารยป์ระจ า ทั้งน้ีใหน้บัอาจารยป์ระจ าเฉพาะท่ีปฏิบติังาน
จริง ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ  ในการนบัโครงการ /กิจกรรมในการบริ การวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
สงัคมท่ีไม่เรียกเกบ็เงินใดๆ จากผูรั้บบริการ ใหน้บัรวมถึงโครงการ /กิจกรรมในการบริการและวิชาชีพ                    
แก่ชุมชนสงัคมท่ีมีการเรียกเกบ็เงินจากผูรั้บบริการในลกัษณะท่ีไม่เป็นการด าเนินการในเชิงธุรกิจหรือ                 
การด าเนินการเพ่ือมุ่งแสวงหาผลก าไรเป็นหลกัไดด้ว้ย 
  ค่าใชจ่้าย (in-cash) หมายถึง ค่าใชจ่้ายทั้งหมดในรูปของตวัเงินท่ีใชใ้นการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  มลูค่า (in-kind) หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีไดจ้ากการค านวณเป็นจ านวนเงินเทียบเคียงจากบริการ                        
ท่ีมหาวิทยาลยั จดัให ้เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรท่ีเป็นบุคลากรของ มหาวิทยาลยั  ค่าใชอุ้ปกรณ์และสถานท่ี             
เป็นตน้ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 6,499 บาทต่อคน 6,500 – 9,999 บาทต่อคน  มากกวา่หรือเท่ากบั 

10,000 บาทต่อคน 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. จ านวนค่าใชจ่้ายท่ีมหาวิทยาลยัใชไ้ปในการใหบ้ริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนหรือสงัคม
ในแต่ละปีงบประมาณ 
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ค่าใชจ่้ายและมูลค่าของมหาวิทยาลยัในการบริการวิชาการเพ่ือสงัคมในปีงบประมาณนั้น 

จ านวนอาจารยป์ระจ าในปีงบประมาณนั้น (นบัเฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง)   

  2. มลูค่าท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีอาจารยป์ระจ าของสถาบนัไดใ้หบ้ริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
หรือสงัคมในแต่ละปี งบประมาณ  รวมทั้งค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าแรงงานท่ีใชเ้พ่ือประกอบการใหบ้ริการ
วิชาการในปีงบประมาณนั้น 
  3. จ านวนอาจารยป์ระจ าในปี งบประมาณนั้น ทั้งน้ีใหน้บัอาจารยป์ระจ าพาะท่ีปฏิบติังานจริง ไม่นับ
รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
 

สูตรในการค านวณ   (หน่วยวดั ; บาทต่อคน) 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.5.3  รายรับของมหาวทิยาลยัในการให้บริการวชิาการและวชิาชีพในนามมหาวทิยาลยั 
ต่ออาจารย์ประจ า (สมศ. 3.6) 
 

ค าช้ีแจงในการที่ไม่ขอรับประเมนิตวับ่งช้ีที่ 5.5.3 
เน่ืองจากกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของ สมศ. ไม่มีตวับ่งช้ีน้ีแลว้ 

จึงไม่ขอรับการประเมินตวับ่งช้ีท่ี 5.5.3 

 
ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

ค าอธิบาย 
  จ านวนรายรับหลงัจากหกัตน้ทุนในการใหบ้ริการวิชาการ และวิชาชีพท่ีสามารถน าผลลพัธ์กลบัสู่
องคก์รในนามมหาวิทยาลยัหรือ สาขาวิชา /หน่วยงานในสงักดัของ มหาวิทยาลยั ต่ออาจารยป์ระจ า ทั้งน้ีใหน้บั
อาจารยป์ระจ าเฉพาะท่ีปฏิบติัจริง ไม่นับรวมจารย์ที่ลาศึกษาต่อ แหล่งท่ีมาของรายรับ ไดแ้ก่ 
   -  รายรับจากกิจกรรม /โครงการท่ีด าเนินการบริการวิชาการและวิชาชีพในนาม มหาวิทยาลยั  
หรือสาขาวิชา/หน่วยงานในสงักดัมหาวิทยาลยั (มหาวิทยาลยัเป็นผูจ้ดั) 
   -  รายรับจากการหกัเป็นค่า over charge จากโครงการท่ีผา่น มหาวิทยาลยั  (คณาจารย์                   
ของมหาวิทยาลยัไดรั้บงบประมาณภายนอกใหด้ าเนินการ)  
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 14,999 บาทต่อคน 15,000 – 19,999 บาทต่อคน มากกวา่หรือเท่ากบั 

 20,000 บาทต่อคน 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. จ านวนค่าเงินท่ีมหาวิทยาลยั ไดรั้บจากการใหบ้ริการทางวิชาการแก่ชุมชนหรือสงัคมในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
  2. จ านวนอาจารยป์ระจ าในปี งบประมาณ นั้น ทั้งน้ีใหน้บัอาจารยป์ระจ า เฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง                 
ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
 

หมายเหตุ 
  -  ไม่รวมรายไดจ้ากการจดัการเรียนการสอนภาคพิเศษ หรือการศึกษาเพ่ือปวงชน (กศปช.) 
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รายรับของมหาวิทยาลยัในการบริการวิชาการเพ่ือสงัคมในปีงบประมาณนั้น (หกัค่าใชจ่้ายออกแลว้) 
จ านวนอาจารยป์ระจ าในปีงบประมาณนั้น (นบัเฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง)    

 

สูตรในการค านวณ (หน่วยวดั ; บาทต่อคน) 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.5.4  ระดับความส าเร็จในการให้บริการวชิาการและวชิาชีพตามพนัธกจิของมหาวทิยาลยั  
(สมศ. 3.7) 
 

ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

ค าอธิบาย 
  มหาวิทยาลยัมีระดบัความส าเร็จในการใหบ้ริการวิชาการ การเป็นท่ีพ่ึงทางวิชาการท่ีเหมาะสม ใหแ้ก่
สงัคม ชุมชน ทอ้งถ่ิน และประเทศชาติ ซ่ึงเป็น ไปตามพนัธกิจของ มหาวิทยาลยั  และไดใ้ชอ้งคค์วามรู้จาก               
การพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชนและสงัคมไปในการใหบ้ริการ
ทางวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน รวมทั้งไดน้ าองคค์วามรู้จากการวิจยั หรือการคน้ควา้ไปใชใ้นการใหบ้ริการ             
ทางวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  (ระดบั) 
  1. มีแผนหรือโครงการในการใหบ้ริการวิชาการอยา่งครบถว้นตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยั 
  2. มีการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคมตามแผนหรือโครงการในการใหบ้ริการ วิชาการอยา่งครบถว้น
ตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยั 
  3. มีการบูรณาการการเรียนการสอนหรือการวิจยั หรือการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม                   
ในการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม อยา่งนอ้ย 1 โครงการ 
  4. มีผลงานวิจยั /ผลงานสร้างสรรค ์หรือการพฒันาองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สงัคม อยา่งนอ้ย 1 โครงการ 
  5. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาและองคก์รในชุมชนในการพฒันา                        
ความเขม้แขง็ของชุมชน และพฒันาสงัคมแห่งการเรียนรู้ อยา่งนอ้ย 1 โครงการ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
 มีการด าเนินการ 1 – 2 ขอ้แรก   มีการด าเนินการ 3 ขอ้แรก มีการด าเนินการอยา่งนอ้ย 

 4 ขอ้แรก 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. แผนในการใหบ้ริการวิชาการท่ีมหาวิทยาลยัไดใ้หบ้ริการทางวิชาการแก่ชุมชนหรือสงัคมในแต่ละ
ปีการศึกษา 
  2. หลกัฐานท่ีแสดงวา่การใหบ้ริการทางวิชาการของ มหาวิทยาลยั ไดเ้ป็นไปตามพนัธกิจ                          
ของมหาวิทยาลยั  อาทิ รายงานประจ าปี โครงการบริการวิชาการ การวิเคราะห์ทดสอบ การวิจยัและให้
ค าปรึกษา ผลการประเมินโครงการ งานวิจยัเชิงประเมินโครงการ 
  3. หลกัฐานท่ีแสดงวา่การใหบ้ริการทางวิชาการแก่ชุมชน สงัคม และประเทศช าติท่ีสถาบนั
ด าเนินการแต่ละปีนั้นไดบ้รรลุผลส าเร็จอยา่งไร เช่น รายงานประจ าปี โครงการบริการวิชาการ การวิเคราะห์
ทดสอบ การวิจยัและใหค้ าปรึกษา  ผลการประเมินโครงการ งานวิจยัเชิงประเมินโครงการ 
  4. โครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอน การวิจยั  และ/หรือการท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
  5. โครงการวิจยัผลงานสร้างสรรค ์หรือการพฒันาองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการ งานบริการ
วิชาการแก่สงัคม เช่น โครงการวิจยัประเมินผลการใหบ้ริการวิชาการ 
  6. หลกัฐ านเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษา และองคก์รในชุมชนในการพฒันา   
ความเขม้แขง็ของชุมชน และพฒันาสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งช้ีที ่6.1   มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม * (สกอ. 6.1) 
 

ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบาย 
  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมถือเป็นพนัธกิจส าคญัประการหน่ึงของมหาวิทยาลยั  ดงันั้น  
มหาวิทยาลยัจึงตอ้งมีนโยบาย  แผนงาน  โครงสร้าง  และการบริหารจดัการงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม            
ทั้งการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูสืบสานเผยแพร่วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการปรับใชศิ้ลปวฒันธรรมต่างประเทศ  
โดยมีความสมดุลระหวา่งการปฏิบติังานภายใน และภายนอกตามจุดเนน้ของมหาวิทยาลยัอยา่งมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล และมีการบูรณาการเขา้กบัการผลิตบณัฑิต งานวิจยัและการบริการวิชาการ 
 

นิยามค าศัพท์ 
  ระบบและกลไก  หมายถึง  ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ  ท่ีมีความสมัพนัธ์และเช่ือมโยงกนั               
อยา่งเป็นระบบ  โดยอาศยับุคลากร  ทรัพยากร  กฎเกณฑ์ มาตรการแนวปฏิบติั  และปัจจยัต่างๆ  เป็นกลไก          
ใหก้ารด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

หมายเหตุ  *  ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยั และใชผ้ลการประเมินของมหาวิทยาลยั 
เป็นผลการประเมินของสาขาวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน  (ระดบั) 
  1. มีการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนปฏิบติัได ้และมีแผนงานรองรับ 
  2. มีการก าหนดกิจกรรมหรือโครงการท่ีเป็นประโยชนส์อดคลอ้งกบัแผนงานและมีการด าเนิน
กิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
  3. มีการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมกบัภารกิจดา้นอ่ืนๆ 

  4. มีการส่งเสริมการด าเนินงานดา้นศิลปวฒันธรรมทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ  อาทิ การจดัท า
ฐานขอ้มลู  ดา้นศิลปวฒันธรรม  การสร้างบรรยากาศศิลปะและวฒันธรรม  การจดักิจกรรม  ประชุม เสวนา               
ทางวิชาการ การจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนอยา่งพอเพียงและต่อเน่ือง 
  5. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานดา้นศิลปวฒันธรรม  โดยผูเ้ช่ียวชาญและมีผลงานเป็นท่ียอมรับ
ในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
  6. มีการเผยแพร่และบริการดา้นศิลปวฒันธรรมในระดบัชาติและนานาชาติ  อาทิ มีสถานท่ีหรือเวที
แสดงผลงาน  จดัท าวารสารศิลปวฒันธรรมในระดบัต่างๆ  มีความร่วมมือในการใหก้ารบริการวิชาการ                    
ดา้นศิลปวฒันธรรมกบัสงัคมในระดบัต่างๆ 
    การด าเนินงานดา้นศิลปวฒันธรรม /การเผยแพร่และบริการดา้นศิลปวฒันธรรมทั้งใน
ระดบัชาติและนานาชาติ หมายถึง การด าเนินงาน การเผยแพร่ และการบริการดา้นศิลปวฒันธรรมในระดบัชาติ
หรือระดบันานาชาติอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
  

เกณฑ์การประเมนิ  (เกณฑท์ัว่ไป) 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

 
 

แนวทางการปฏิบัต ิ
  1. มีการด าเนินการดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมท่ีส่งเสริมการบูรณาการศิลปวฒันธรรมกบัวิถีชีวิต
ประชาคม และเกิดสมัฤทธ์ิผลตามนโยบายและแผนงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
  2. มีการส่งเสริมการจดักิจกรรมท่ีน า ไปสู่การสร้างสรรคง์านดา้นศิลปวฒันธรรม 
  3. มีการสนบัสนุนงบประมาณ การจดัหาแหล่งทุนเพ่ือการด าเนินงานดา้นศิลปวฒันธรรม 
  4. มีการจดัท าฐานขอ้มลูเพ่ือการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

  5. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานดา้นศิลปวฒันธรรม 
  6. มีการเผยแพร่ผลงานดา้นศิลปวฒันธรรม 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. แผนงานดา้นศิลปวฒันธรรมของหน่วยงานและหลกัฐานการด าเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมิน
และปรับปรุง 
  2. โครงการการบริหารงานดา้นศิลปวฒันธรรมของหน่วยงานตลอดจนระเบียบขอ้บงัคบั  มาตรการ                      
และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3. ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานดา้นศิลปวฒันธรรม  เช่น  ค าสัง่แต่งตั้ง                    
หรือมอบหมายผูรั้บผิดชอบ  หลกัฐานการส่งเสริมสนบัสนุนใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรท างานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  
และบูรณาการศิลปวฒันธรรมกบัวถีิชีวติประชาคม  ขอ้มูลและหลกัฐานการจดักิจกรรม  ดา้นศิลปวฒันธรรม                          
การจดัสรรทรัพยากรสนบัสนุน  ขอ้มูลเก่ียวกบัผลงานและงานสร้างสรรคด์า้นศิลปวั ฒนธรรม  แบบประเมินผล                     
การปฏิบติังาน 
  4. เอกสารหลกัฐานความร่วมมือ  และการใหบ้ริการวชิาการดา้นศิลปวฒันธรรม  หลกัฐานการก าหนด                
หรือสร้างมาตรฐานดา้นศิลปวฒันธรรม หลกัฐานการเผยแพร่ผลงานดา้นศิลปวฒันธรรมทั้งระดบัชาติ และนานาชาติ 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที ่6.1.1  ร้อยละของชมรมทีม่ีการด าเนินการต่อเน่ืองต่อจ านวนชมรมทั้งหมด ** (สมศ. 4.1) 
 

ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบาย 
  ร้อยละของกิจกรรมท่ี มหาวิทยาลยั ด าเนินการอนุรักษ ์พฒันา สร้างเสริมวฒันธรรมรวมถึง
ศิลปะวฒันธรรมและวิถีวฒันธรรมใหแ้ก่นกัศึกษา ทั้งน้ีในการสนบัสนุนดงักล่าว มหาวิทยาลยัด าเนินการผา่น
ชมรมนกัศึกษา 
  ลกัษณะกิจกรรมศิลปะและวฒันธรรม ประกอบดว้ย 
   1. โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจและความภาคภูมิใจในวถีิชีวติและภูมิปัญญาไทย 
   2. โครงการ /กิจกรรมท่ีส่งเสริมใ หเ้กิดความเขา้ใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยทั้งของทอ้งถ่ินและของชาติ 
   3. โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจและศรัทธาในสถาบนัทางศาสนา 
   4. โครงการ /กิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมท่ีนบัถือความดีงามและคุณธรรม 
จริยธรรม 
   5.  โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวฒันธรรมไทย 
   6.  การแสดงศิลปวฒันธรรมสากลของชาติอ่ืนๆ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 1 -  49  ร้อยละ 50 - 75 มากกวา่ร้อยละ 75  

 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. จ านวนชมรมนกัศึกษาท่ีมีการด าเนินกิจกรรม ในการอนุรักษ์  พฒันา และสร้างเสริมเอกลกัษณ์ 
ศิลปะและวฒันธรรม อยา่งต่อเน่ือง โดยพิจารณาจากชมรมท่ีมีการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  3 ปีนบัรวมปีท่ีมี
การประเมิน 
  2. จ านวนชมรมนกัศึกษาทั้งหมด 
 
หมายเหตุ  **  ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยัเท่านั้น  

 
 



113 
 

 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

จ านวนชมรมนกัศึกษาท่ีด าเนินกิจกรรมในการอนุรักษ ์พฒันา และสร้างเสริมเอกลกัษณ์  
ศิลปะและวฒันธรรมอยา่งต่อเน่ือง 
จ านวนชมรมนกัศึกษาทั้งหมด    

สูตรในการค านวณ  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

× 100 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที ่6.1.2  จ านวนกจิกรรมในการอนุรักษ์ พฒั นาและสร้างเสริมเอกลกั ษณ์ ศิลปะ                             
และวฒันธรรม ** (สมศ. 4.2) 

 

ค าช้ีแจงในการที่ไม่ขอรับประเมนิตวับ่งช้ีที่ 6.1.2 
เน่ืองจากกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของ สมศ. ไม่มีตวับ่งช้ีน้ีแลว้  

จึงไม่ขอรับการประเมินตวับ่งช้ีท่ี 6.1.2 
 

ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

ค าอธิบาย 
  กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยัด าเนินการอนุรักษ ์พฒันา สร้างเสริมวฒันธรรมรวมถึงศิลปะวฒันธรรม        
และวิถีวฒันธรรม ทั้งน้ีหมายรวมถึงกิจกรรมท่ีจดั ณ ท่ีท าการถาวรของมหาวิทยาลยัในส่วนกลาง  และกิจกรรม
ท่ีจดัโดยศูนยว์ิทยพฒันา มสธ . ทั้ง 10 ศูนย ์ซ่ึงจดัใหแ้ก่นกัศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลยั รวมทั้งประชาชน
ทัว่ไป 
  ลกัษณะกิจกรรมศิลปะและวฒันธรรม ประกอบดว้ย 
   1. โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจและความภาคภูมิใจในวถีิชีวติและภูมิปัญญาไทย 
   2. โครงการ /กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยทั้งของทอ้งถ่ินและของชาติ 
   3. โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจและศรัทธาในสถาบนัทางศาสนา 
   4. โครงการ /กิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมท่ีนบัถือความดีงา มและคุณธรรม 
จริยธรรม 
   5.  โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวฒันธรรมไทย 
   6.  การแสดงศิลปวฒันธรรมสากลของชาติอ่ืนๆ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 - 8 โครงการ/กิจกรรม  

 
9 – 12 โครงการ/กิจกรรม 

 
มากกวา่ 12 โครงการ/กิจกรรม 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. จ านวนกิจกรรมในการอนุรักษ ์พฒันา และสร้างเสริมเอกลกัษณ์ ศิลปะและวฒันธรรม ในรอบปี
การศึกษานั้น 
 

หมายเหตุ  **  ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยัเท่านั้น  
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ตัวบ่งช้ีที ่7.1  สภามหาวทิยาลยัใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลกัดัน
มหาวทิยาลยัให้แข่งขันได้ในระดับสากล ** 
(สกอ. 7.1 สมศ. 5.1 และ ก.พ.ร. 12) 

 

ประเภทของตวับ่งช้ี   กระบวนการ 
 

ค าอธิบาย 
  คุณภาพของมหาวิทยาลยัจะมีทิศทางท่ีจะพฒันาต่อไปในอนาคตไดอ้ยา่งดีหรือไม่ข้ึนอยูก่บัวา่มีสภา
มหาวิทยาลยั  ท่ีรับผิดชอบใหค้วามส าคญั และโปร่งใส ติดตาม ก ากบัดูแลมหาวิทยาลยัอยา่งใกลชิ้ด มีส่วนร่วม
ในการก าหนดทิศทางยทุธศาสตร์ นโยบายของมหาวิทยาลยั ดูแล ติดตามก ากบัการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 
มีการประชุมสภามหาวิทยาลยัอยา่งสม ่าเสมอ พิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะรายงานทางการเงินท่ีมหาวิทยาลยั
น าเสนอ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) 
 

เกณฑ์การประเมนิ (ขอ้) 
  1. สภามหาวิทยาลยัมีบทบาทส าคญัในการก าหนดทิศทาง ยทุธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลยั 
  2. สภามหาวิทยาลยัมีการติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั  มากกวา่ปีละ             
2 คร้ัง 
  3. มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลยั  อยา่งต ่าร้อยละ  80 ของแผนในการประชุมแต่ละคร้ัง                     
มีกรรมการเขา้ร่วมโดยเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 โดยมีการส่งเอกสารใหก้รรมการสภามหาวิทยาลยัอยา่งนอ้ย  
7 วนัก่อนการประชุม 
  4. สภามหาวิทยาลยัจดัใหมี้การประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบ้ริหารสูงสุดตามหลกัเกณฑ์           
ท่ีตกลงกนัไวล่้วงหนา้ 
  5. สภามหาวิทยาลยัมีการด าเนินงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล  และส่งเสริมการบริหารงาน  โดยใช้
หลกัธรรมาภิบาลทัว่ทั้งองคก์ร 
 

หมายเหตุ  **  ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวทิยาลยัเท่านั้น 
    
 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
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เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 4 ขอ้ มีการด าเนินการ 4 ขอ้ มีการด าเนินการครบทุกขอ้ 

 
 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
  1. สภามหาวิทยาลยัก าหนดทิศทาง ยทุธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลยัร่วมกบัมหาวิทยาลยั 
  2. สภามหาวิทยาลยัติดตามผลการด าเนินงานท่ีส าคญัของภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยัอยา่งครบถว้น 
  3. มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลยัอยา่งต ่าร้อยละ  80 ของแผน ในการประชุมแต่ละคร้ังมี
กรรมการเขา้ร่วมโดยเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 และตอ้งส่งเอกสารใหก้รรมการสภามหาวิทยาลยัอยา่ งนอ้ย 7 
วนัก่อนการประชุม 
  4. มีการประเมินงานของอธิการบดีหรือผูบ้ริหารสูงสุด  โดยมีหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนและตกลงกนัไว้
ล่วงหนา้ 
  5. สภามหาวิทยาลยับริหารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล  เช่น การปกป้องผลประโยชนข์องผูมี้            
ส่วนไดส่้วนเสียโดยเฉพาะในประเดน็ของคุณภาพการศึกษา  การส่งเสริมและตรวจติดตามการปฏิบติั                
ตามกฎหมายภายใตห้ลกัคุณธรรม จริยธรรม การเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมและมีการตรวจสอบ  การด าเนินงาน  
เป็นตน้ 
  6. มีการประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยั และเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นประจ าทุกปี 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. แผนการประชุม รายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลยั 
  2. เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงวา่สภามหาวิทยาลยัมีการบริหารจดัการประชุมอยา่งมีประสิทธิภาพ  อาทิ 
ร้อยละของจ านวนคร้ังและร้อยละของการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการในการประชุมจริงของสภา
มหาวิทยาลยั หลกัฐานจ านวนวนัท่ีส่งเอกสารใหก้รรมการสภามหาวิทยาลยั 
  3. เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงวา่มหาวิทยาลยัมีการบริหารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล  เช่น                        
การปกป้องผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  โดยเฉพาะในประเดน็ของคุณภาพการศึกษา  การส่งเสริม  
และตรวจติดตามการปฏิบติัตามกฎหมายภายใตห้ลกัคุณธรรม  จริยธรรมภายในองคก์ร  การเปิดโอกาสใหมี้  
การตรวจสอบสภามหาวิทยาลยั  ตลอดจนการเปิดเผยผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลยัต่อสาธารณชน  
เป็นตน้ 
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  4. เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงวา่สภามหาวิทยาลยัมีการติดตามและประเมินผล  การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั เช่น เกณฑก์ารประเมินผลงานของผูบ้ริหารสูงสุดของมหาวิทยาลยั รวมทั้งรายงานการน าผลท่ีได้
ไปปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลยั 
  5. ความส าเร็จของความร่วมมือระหวา่งสภามหาวิทยาลยั และมหาวิทยาลยัในการพฒันายทุธศาสตร์  
นโยบาย และแผนพฒันามหาวิทยาลยัสู่ความเป็นเลิศ และการแข่งขนัได ้
  6. ความส าเร็จของการถ่ายทอดนโยบายหรือทิศทางการบริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาลของสภา
มหาวิทยาลยัไปสู่มหาวิทยาลยั 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.2   ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของมหาวทิยาลยั (สกอ. 7.2) 
 

ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบาย 
  มุ่งประเมินศกัยภาพของผูบ้ริหารทุกระดบัของมหาวิทยาลยั  หากผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์  เป็นผูน้ าท่ีดีมี
ธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสงัคม  รักความกา้วหนา้ดูแลบุคลากรอยา่งดี  เปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการบริหารมีความสามารถในการตดัสินใจ แกปั้ญหาและก ากบัดูแล  ติดตามผลการท างานของมหาวิทยาลยั
ไปในทิศทางท่ีถกูตอ้ง จะท าใหม้หาวิทยาลยัเจริญรุดหนา้อยา่งรวดเร็ว 
 

นิยามค าศัพท์ 
  หลกัธรรมาภิบาล  หมายถึง  หลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดี  (Good Governance) 
ประกอบดว้ยหลกัพ้ืนฐาน 6 ประการ ดงัน้ี 
   1. หลกันิตธิรรม  ไดแ้ก่ การตรากฎหมาย  กฎขอ้บงัคบัต่างๆ  ใหท้นัสมยัและเป็นธรรม  เป็นท่ี
ยอมรับทั้งผูอ้อกกฎและผูป้ฏิบติัตาม ตลอดจนทุกคนในสงัคมยินยอมพร้อมใจปฏิบติัตาม 
   2. หลกัคุณธรรม  ไดแ้ก่ การยึดมัน่ในความถกูตอ้งดีงาม  ซ่ือสตัย์ จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบ  
ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใชอ้  านาจ 
   3. หลกัความโปร่งใส  มีการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนอ์ยา่งตรงไปตรงมาดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจ
ง่าย ประชาชนเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารไดส้ะดวก เปิดเผยขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง รวดเร็ว ไม่บิดเบือน หรือปิดบงับางส่วน 
   4. หลกัความมส่ีวนร่วม ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสใหทุ้กคนในสงัคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเราท า  
ทั้งร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแกไ้ข และร่วมรับผิดชอบ 
   5. หลกัความรับผดิชอบตรวจสอบได้  นอกจากจะตอ้งมีความรับผิดชอบแลว้ยงัตอ้งสร้าง
กระบวนการ ใหห้น่วยงานต่างๆ มาตรวจสอบไดว้า่การท างานของเราโปร่งใสจริง 
   6. หลกัความคุ้มค่า  ไดแ้ก่ การบริหารจดัการและการใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากดัใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด คุม้เงิน  คุม้เวลา คุม้แรงงาน 
  ภาวะผู้น า  หมายถึง  กระบวนการหรือวิธีการท่ีผูบ้ริหารน ามาใชก้บับุคลากรภายในองคก์ร  เพ่ือให้ 
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว้  หรือเป็นผูซ่ึ้งเป็ นแบบอยา่งของพฤติกรรม                   
(Role Modeling) เป็นผูท่ี้สามารถสร้างแรงดลใจ  (Inspiration motivation) เป็นผูน้ าเชิงวิสยัทศัน์  (Visionary 
Leadership) มีความสามารถในการกระตุน้การใชปั้ญญา (Intellectual Stimulation) 
  ผู้บริหาร  หมายถึง อธิการบดี  รองอธิการบดี  ผูช่้วยอธิการบดี  ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา 
ผูอ้  านวยการส านกั/สถาบนั หรือต าแหน่งอ่ืนๆท่ีเทียบเท่า และผูอ้  านวยการกอง 
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รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  (ระดบั) 
  1. มีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารท่ีเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
  2. ผูบ้ริหารด าเนินการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและใชศ้กัยภาพภาวะผูน้ าท่ีมีอยู่  โดยค านึงถึง
ประโยชนข์องมหาวิทยาลยัและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
  3. มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารท่ีชั ดเจน และเป็นท่ียอมรับ             
ในมหาวิทยาลยั 
  4. มีการจดัท าแผนและกลไกการพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารตามผลการประเมิน  และด าเนินการ
ตามแผนอยา่งครบถว้น 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการครบทุกขอ้ 
 

 

แนวทางการปฏิบัต ิ
  1. ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์ และสามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดบั  มีความสามารถในการวางแผน
กลยทุธ์ มีการน าขอ้มลูสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบติังานและพฒันามหาวิทยาลยั 
  2. มีความสามารถในการบริหารโดยค านึงถึงประโยชนข์องมหาวิทยาลยันิสิต และผูส่้วนไดส่้วนเสีย 
  3. มีธรรมาภิบาล  มีความสามารถในการก ากบัดูแล  ติดตามผลการท างานของมหาวิทยาลยั                      
และสามารถตดัสินใจแกไ้ขปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  4. มีความสามารถดา้นการบริหาร งานงบประมาณ  บริหารรายไดบ้ริหารงานบุคคล  และทรัพยากร
อ่ืนๆ 
  5. สนบัสนุนใหบุ้คลากรในมหาวิทยาลยัและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ  ใหอ้  านาจ          
ในการตดัสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสมและจูงใจใหรั้กมหาวิทยาลยั 
  6. สร้างบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมใหบุ้คลากรมีพฤติก รรมท่ีปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบปฏิบติั                  
และมีจริยธรรม 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. แผนงานและ/หรือหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาและพฒันาสมรรถนะและภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
หน่วยงานทุกระดบัของมหาวิทยาลยั  และหลกัฐานการด าเนินงานตามหลกัเกณฑด์งักล่าว  ตลอดจน                       
การประเมินและปรับปรุง 
  2. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการการส่งเสริมและพฒันาผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั  ตลอดจนหลกัเกณฑ์  
ระเบียบ ขอ้บงัคบั มาตรการและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3. ขอ้มลูและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและพฒันาผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั  เช่น หลกัเกณฑ์                     
การประเมินผลการปฏิบติังานและภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารหน่วยงานทุกระดบั  หลกัฐานการส่งเสริมสนบัสนุน  
ขอ้มลูเก่ียวกบัผลงานและรางวลัดา้นการบริหารของผูบ้ริหาร 
  4. รายงานผลการประเมินผูบ้ริหารหน่วยงานทุกระดบั 
  5. จ านวนผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพและภาวะผูน้ า 
  6. ความส าเร็จของแผนพฒันาสมรรถนะและภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  และการเตรียมผูบ้ริหาร                     
ในอนาคต 
  7. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร  และสภามหาวิทยาลยัท่ีมีต่อการบริหารงาน
มหาวิทยาลยัของผูบ้ริหาร 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.3   มีการพฒันามหาวทิยาลยัสู่องค์การเรียนรู้  
    (สกอ. 7.3 สมศ. 5.2 และ ก.พ.ร. 15) 
 

ประเภทของตวับ่งช้ี   กระบวนการ 
 

ค าอธิบาย 
  การท่ีมหาวิทยาลยัมีแผนการจดัการความรู้เพ่ือสนบัสนุนประเดน็ยทุธศาสตร์  ซ่ึงตอ้งมีการจดัการ
ความรู้เพ่ือมุ่งสู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้  โดยมีการรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์รซ่ึงกระจดักระจายอยู่                    
ในตวับุคคลหรือเอกสารมาพฒันาใหเ้ป็นระบบ  เพ่ือใหทุ้กคนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้  และพฒันา
ตนเองใหเ้ป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  อนัจะส่งผลใหม้หาวิทยาลยัมีความสามารถในเชิง
แข่งขนัสูงสุด  กระบวนการในการบริหารจดัการความรู้ในองคก์ร  ประกอบดว้ย  การระบุความรู้  การคดัเลือก  
การรวบรวม  การจดัเก็บความรู้  การเขา้ถึงขอ้มลู  และการแลกเปล่ียนความรู้ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร               
การสร้างบรรยากาศและวฒันธรรมการเรียนรู้ภายในองคก์ร  การก าหนดแนววิธีปฏิบติังาน  ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการความรู้ในองคก์รใหดี้ยิ่งข้ึน 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดบั) 
  1. มีการทบทวนและจดัท าแผนการจดัการความรู้ เพ่ือมุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ และประชาสมัพนัธ์
เผยแพร่ใหป้ระชาคมของมหาวิทยาลยัรับทราบ 
  2. มีการด าเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่                    
ร้อยละ 50 
  3. มีการด าเนินการตามแผนจดัการความรู้และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 100 
  4. มีการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการจดัการความรู้ 

  5. มีการน าผลการประเมินไปปรับใชใ้นการพฒันากระบวนการจดัการความรู้ใหเ้ป็นส่วนหน่ึง               
ของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจดัการความรู้ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 
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แนวทางการปฏิบัต ิ
  1. มีการจดัท าแผนและก าหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายท่ีชดัเจนในการจดัการความรู้เพ่ือมุ่งสู่องคก์ร
แห่งการเรียนรู้  รวมทั้งมีการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ใหป้ระชาคมของมหาวิทยาลยัรับทราบและเขา้ใจตรงกนั
อยา่งทัว่ถึง 
  2. มีการด าเนินงานตามแผน  ประเมินแผนและปรับปรุงแผนการจดัการความรู้ตามระบบ  PDCA 
อยา่งต่อเน่ือง 
  3. มีระบบและกลไกในการน าเอาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดา้นการจั ดการ
ความรู้มาปรับปรุงพฒันาการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั 
  4. มีการน าองคค์วามรู้และนวตักรรมท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์                             
แก่มหาวิทยาลยัและสงัคม รวมทั้งมีการเผยแพร่ใหส้งัคมรับทราบ 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. แผนงานดา้น การจดัการความรู้เพ่ือมุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลยั  และหลกัฐาน                  
การด าเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
  2. โครงการบริหารงานดา้นการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั  ตลอดจนหลกัเกณฑ์  ระเบียบ  
ขอ้บงัคบั มาตรการและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3. ขอ้มลูและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมและพฒันาการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั  
เช่น ค าสัง่แต่งตั้งหรือมอบหมายผูรั้บผิดชอบ  รายงานการประชุมของทีมงาน  หรือคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบ
หลกัดา้นการจดัการความรู้ ฐานขอ้มลูดา้นการ จดัการความรู้  หลกัฐานการส่งเสริมสนบัสนุน  เอกสารและส่ือ
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ต่าง ๆ 
  4. จ านวนบุคลากรและหน่วยงานท่ีมีการน าความรู้ดา้นการจดัการความรู้ไปใชใ้นการปฏิบติังาน 
  5. จ านวนชุมชนนกัปฏิบติัและเครือข่ายดา้นการจดัการความรู้ 
  6. จ านวนองคค์วามรู้และนวตักรรมท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั 
  7. รายงานผลการปฏิบติังานท่ีแสดงถึงความส าเร็จในการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั เช่น จ านวน
รางวลัต่างๆ ท่ีบุคลากรไดรั้บจากการจดัการความรู้ประสิทธิผลของการท างานท่ีเพ่ิมข้ึน 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่พฒันา  และธ ารงรักษาไว้                     
ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ * (สกอ. 7.4) 

 

ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบาย 
  คุณภาพของการศึกษาจะเกิดข้ึน  ถา้หน่วยงานมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  มีความรักองคก์ร  มุ่งมัน่ตั้งใจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามภาระงานท่ีก าหนด  ผูบ้ริหารมีการมอบหมายงานใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามศกัยภาพ               
ความถนดั  ความสนใจของแต่ละบุคคลบุคลากรทุกระดบัมีความพึงพอใจในการท างาน  มีการพฒันาบุคลากร
ตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการท่ีจะธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพใหอ้ยูก่บัองคก์รตลอดไป 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดบั) 
  1. มีการจดัท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นรูปธรรมภายใตก้ารวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 
  2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบติังาน  
เช่น การสรรหา การจดัวางคนลงต าแหน่ง การก าหนดเสน้ทางเดินของต าแหน่ง  การสนบัสนุนเขา้ร่วมประ ชุม 
ฝึกอบรม  และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ  การประเมินผลการปฏิบติังาน  มาตรการสร้างขวญัก าลงัใจ  
มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพฒันาและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
  3. มีระบบสวสัดิการและเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี  และสร้างบรรยากาศท่ีดีใหบุ้คลากรท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และอยูอ่ยา่งมีความสุข 
  4. มีระบบส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงใหมี้โอกาสประสบความส าเร็จและกา้วหนา้               
ในอาชีพอยา่งรวดเร็วตามสายงาน 
  5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดบัอยา่งเป็นระบบ 

  6. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบ้ริห ารระดบัสูง  และมีแนวทางในการปรับปรุง
พฒันาเพ่ือใหดี้ข้ึน 
 

หมายเหตุ  *  ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยั และใชผ้ลการประเมินของมหาวิทยาลยั 
เป็นผลการประเมินของสาขาวิชา 
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เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 5 ขอ้แรก 

 

แนวทางการปฏิบัต ิ
  1. มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจดัเตรียมบุคลากร  พฒันา  และรักษาบุคลากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ (มีการวิเคราะห์การเขา้ออกของบุคลากรทุกระดบั ทุกประเภทของมหาวิทยาลยั) 
  2. มีการวิเคราะห์ภาระงานและส่งเสริมพฒันาบุคลากรทุกระดบัใหมี้ความรู้ความสามารถตรงกบั
ภารกิจและสาขาวิชาชีพ  ทั้งดา้นการฝึกอบรม  การเขา้ร่วมประชุมหรือเสนอผลงานทางวิชาการ  การศึกษาต่อ  
ตลอดจนมีการส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรท่ีมีศกัยภาพและความสามารถสูงใหป้ระสบความส าเร็จ 
  3. มีการมอบหมายงานใหเ้ป็นไปตามภารกิจของมหาวิทยาลยัและตามศกัยภาพ  ความถนดั                   
ความสนใจของแต่ละคน รวมทั้งมีการพฒันาระบบการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี 
  4. มีคู่มือการปฏิบติังาน  มีการใหโ้อกาสบุคลากรทุกคนกา้วหนา้ในการท างาน  โดยมีการก าหนด
เสน้ทางเดินของต าแหน่งงาน (career path) ทุกสายงาน 
  5. มีการจดัสวสัดิการและสร้างเสริมสุขภาพท่ีดีแก่บุคลากร  รวมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ                
ต่อการท างาน  และสร้างบรรยากาศท่ีดีท่ีจะท าใหบุ้คลากรท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และอยูอ่ยา่งมี
ความสุข 

  6. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในองคก์ารและน าผลมาใชใ้นการปรับปรุง                        
การบริหารงาน 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. แผนงานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลยั  และหลกัฐานการด าเนินงานตามแผน  
ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
  2. โครงการบริหารทรัพยากร บุคคลของมหาวิทยาลยั  ตลอดจนหลกัเกณฑป์ระกาศ  กฎ ระเบียบ  
ขอ้บงัคบัและแนวปฏิบติัในการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลยั  เช่น หลกัเกณฑก์ารรับเขา้  สวสัดิการ
และสิทธิประโยชน ์ระบบพิจารณาความดีความชอบ เป็นตน้ 
  3. ขอ้มลูและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลยั  เช่น ค าสัง่
แต่งตั้งหรือมอบหมายผูรั้บผิดชอบ  รายงานการประชุมของทีมงาน  หรือคณะกรรมการ  ผูรั้บผิดชอบหลกั              
ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอ้มลูบุคลากรของมหาวิทยาลยั สภาพแวดลอ้มท่ี เอ้ือต่อการท างาน  
ขอ้มลูหรือหลกัฐานการจดัสรรทรัพยากรสนบัสนุน 
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  4. จ านวนบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาและเล่ือนต าแหน่ง  เช่น การฝึกอบรมการศึกษาต่อ  การเขา้ร่วม
ประชุมวิชาการ ตลอดจนการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งวิชาการ 
  5. สถิติการเขา้ออก (turn over) ของบุคลากรทุกประเภท 
  6. สถิติเก่ียวกบัการไดรั้บสวสัดิการและสิทธิประโยชนต่์างๆ ของบุคลากร 
  7. ความส าเร็จในการบรรลุแผนการพฒันาบุคลากรทุกกลุ่ม  ทั้งแผนระยะสั้น  ระยะปานกลาง                  
และระยะยาว 
  8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดบั และน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
  9. รายงานผลการปฏิบติังานท่ีแสดงถึงระดบัคุณภาพการปฏิบติังาน  เช่น  ระดบัความส าเร็จ                    
ของการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  จ านวนบุคลากรท่ีไดรั้บรางวลัต่างๆ  ทั้งในระดบัมหาวิทยาลยั  
ระดบัชาติและนานาชาติ 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.5   ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพือ่การบริหาร การเรียนการสอนและการวจัิย * 
    (สกอ. 7.5 สมศ. 5.5 และ ก.พ.ร. 14) 
 

ประเภทของตวับ่งช้ี  ปัจจยัน าเขา้ 
 

ค าอธิบาย 
  ระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศ ควรตอ้งพฒันาข้ึนจากนโยบายและการวางแผนระดบัมหาวิทยาลยั
เพ่ือใหเ้ป็นระบบท่ีสมบูรณ์  สามารถเช่ือมโยงกบัทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  
เป็นระบบท่ีใชง้านไดท้ั้งเพ่ือการวางแผนและการตดัสินใจของผูบ้ริหารทุกระดบั  เพ่ือการปฏิบติังาน                    
ตามภารกิจทุกดา้นของบุคลากร  เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานตลอดจน                       
เพ่ือการปรับปรุงและพฒันา  ทั้งน้ีระบบตอ้งมีความสะดวกในการใชง้านโดยประเมินจากความพึงพอใจ                
ของผูใ้ช ้มีระบบป้องกนัสิทธิและความปลอดภยัของขอ้มลู และสารสนเทศ  มีระบบส ารองและกูคื้น  ตลอดจน
เป็นระบบท่ีมีแผนจดัการกบัเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด 
  

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 

 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดบั) 
  1. มีนโยบายในการจดัท าระบบฐานขอ้มลูเพ่ือการตดัสินใจ 
  2. มีระบบฐานขอ้มลูเพ่ือการตดัสินใจ 
  3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มลู  
  4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มลู 
  5. มีการน าผลการประเมินในขอ้ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอ้มลู 
  6. มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอ้มลูของมหาวิทยาลยัผา่นระบบ เครือข่ายกบัส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานท่ีก าหนด 
  ทั้งน้ี เกณฑม์าตรฐานในตวับ่งช้ีน้ีครอบคลุมระบบฐานขอ้มลูทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ การบริหาร  การเรียน
การสอน และการวิจยัและผูบ้ริหารสามารถใชฐ้านขอ้มลูดงักล่าวในการตดัสินใจได ้
 

หมายเหตุ  *  ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยั และใชผ้ลการประเมินของมหาวิทยาลยั 
เป็นผลการประเมินของสาขาวิชา 
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เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 2 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 3 ขอ้แรก 

 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. นโยบายในการจดัท าระบบฐานขอ้มลูเพ่ือการตดัสินใจ 
  2. ระบบฐานขอ้มลูเพ่ือการตดัสินใจ 
  3. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มลูและประเมินความพึงพอใจ
ของผูใ้ชฐ้านขอ้มลู 
  4. รายงานการน าผลการประเมินในขอ้ 3 ไปใชป้รับปรุงระบบฐานขอ้มลู 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.6   ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันา 
มหาวทิยาลยั ** (สกอ. 7.6 และ ก.พ.ร. 13) 

 

ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

ค าอธิบาย 
  มุ่งประเมินการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจทางการบริหาร                     
และการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลยัทั้งในทางตรงหรือทางออ้ม ผา่นระบบการท างานท่ีเป็นไปตามหลกัการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม 
 

นิยามค าศัพท์ 
  การบริหารแบบมส่ีวนร่วม  หมายถึง  การบริหารท่ีหน่วยงานเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามี                
ส่วนร่วมในการตดัสินใจทางการบริหารและการด าเนินกิจการของหน่วยงาน ในทางตรงหรือทางออ้ม 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดบั) 
  1. มีการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งโปร่งใส  ผา่นช่องทางต่างๆ  อาทิ เอกสารส่ิงพิมพ์  
เวบ็ไซต ์นิทรรศการ 
  2. มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผา่นช่องทางท่ีเปิดเผยและเป็นท่ีรับรู้กนัโดยทัว่  อยา่งนอ้ย  
3 ช่องทาง 
  3. มีการน าความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  โดยมีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบและมี
การด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม 
  4. มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากประชาชนทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และมีการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองและชดัเจน เช่น จดัประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
  5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน 

 

หมายเหตุ  **  ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยัเท่านั้น 
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เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการไม่ครบ 

3 ขอ้แรก 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ขอ้แรก 
มีการด าเนินการครบทุกขอ้ 

 
 

แนวทางการปฏิบัต ิ
  ระบบการท างานท่ีเป็นไปตามหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ท่ีมีการประยกุตใ์ชใ้นระดบัสากล         
มี 5 ประการ ดงัน้ี 
  1. มีการเปิดเผยขอ้มลูและโปร่งใสในภารกิจท่ีหน่วยงานด าเนินการ  โดยมีช่องทางในการใหข้อ้มลู
ข่าวสารแก่นกัศึกษา คณาจารย ์และประชาชน 
  2. มีการรับฟังความคิดเห็นจากผูรั้บบริการและประชาชนเก่ียวกบัภารกิจของมหาวิทยาลยั                   
อยา่งสม ่าเสมอ 
  3. มีการจดัเกบ็ขอ้มลูท่ีไดรั้บจากผูรั้บบริการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไปประกอบการปรับปรุงระบบ          
การใหบ้ริการประชาชน  การปรับปรุงระบบการจดัการของมหาวิทยาลยั  เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ                  
ของผูรั้บบริการ ประชาชนหรือเพ่ือประโยชนสุ์ขของประชาชน 
  4. มีการเปิดโอกาสใหภ้าคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายต่างๆ ไดมี้โอกาสเขา้ร่วมในกระบวนงาน                        
ของมหาวิทยาลยั  โดยเฉพาะเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษา  เพ่ือร่วมก าหนดทิศทางนโยบาย                         
ของมหาวิทยาลยั การตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  5. ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของ  โดยไดมี้การจดักระบวนการหรือกลไกท่ีเป็นรูปธรรม                
ใหภ้าคประชาชนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ร่วมในการติดตามตรวจสอบความกา้วหนา้ของการด าเนินงาน                 
และผลส าเร็จในการท างานของมหาวิทยาลยั 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. หลกัฐานการด าเนินงานในเร่ืองการเปิดเผยข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งโปร่งใสผา่นช่องทางต่างๆ  
อยา่งนอ้ย 5 ช่องทาง ไดแ้ก่ เอกสารตีพิมพ ์แผน่พบั จดหมาย  ข่าว ประกาศ  เวบ็ไซต์ การโฆษณา  โลโก้ การจดั
นิทรรศการ การแถลงข่าว ฯลฯ 
  2. หลกัฐานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผา่นช่องทางต่างๆ  เช่น  ตูรั้บฟังความคิดเห็น                    
ศูนยข์อ้มลู  หอ้งสมุด  หมายเลขโทรศพัทส์ายด่วน  ตูป้ณ.เพ่ือรับเร่ืองร้องเรียน  การจดัเวทีรับฟังความคิดเห็น  
เวบ็ไซต ์เวบ็บอร์ด เป็นตน้ 
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  3. หลกัฐานการน าความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน ดงัน้ี 
   - มีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบในการรวบรวม และประมวลผลขอ้มลูท่ีไดจ้ากการรับฟังความคิดเห็น 
   - มีผลสรุปจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
   - มีบนัทึกขอ้ความ  หรือรายงานการประชุม  หรือการจดัสมัมนาหรือรู ปแบบอ่ืนๆ  ท่ีแสดงวา่                
มีการน าเสนอผลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไป ก าหนดแนวทางหรือแผนการบริหารงาน 
  4. หลกัฐานการมีท่ีปรึกษาท่ีมาจากประชาชน ดงัน้ี 
   - ค าสัง่แต่งตั้งท่ีปรึกษาภาคประชาชน  รายช่ือหน่วยงานหรือองคก์รหรือบุคคลท่ีเป็นท่ีปรึกษา              
ภาคประชาชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
   - รายงานการประชุมท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมของท่ีปรึกษาภาคประชาชน 
   - การจดัสมัมนาหรือรูปแบบอ่ืนๆ ระหวา่งหน่วยงานท่ีปรึกษาภาคประชาชน 
  5. หลกัฐานการมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนโดยมี                  
การด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม ดงัน้ี 
   - ช่องทาง  รูปแบบ  รอบระยะเวลาการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนท่ีก าหนดไว้                   
อยา่งชดัเจน 
   - กิจกรรมหรือแผนงานหรือโครงการหรือประเดน็หรือเร่ืองท่ีมีการตรวจสอบ                        
โดยภาคประชาชน 
   - รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



132 
 

 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที ่7.7  ร้อยละของอาจารย์ประจ า และบุคลากรวจัิยทีไ่ด้รับรางวลัผลงานทางวชิาการ              
หรือวชิาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ. 7.7) 

 

ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

ค าอธิบาย 
  มหาวิทยาลยัพึงส่งเสริมใหค้ณาจารยส์ร้างและพฒันาผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใหมี้คุณภาพ
อยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือยกระดบัคุณภาพของมหาวิทยาลยัและความเป็นเลิศทางวิชาการ  การส่งเสริมใหค้ณาจารย์           
ไดเ้สนอผลงานในเวทีต่างๆ  จนไดรั้บรางวลัผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดบัชาติ  หรือนานาชาติ                       
จะเป็นการส่งเสริมใหอ้าจารยส์ร้างผลงานท่ีมีคุณภาพและเป็นเกียรติภูมิต่อตนเอง  หน่วยงานมหาวิทยาลยั                
และประเทศชาติ 
 

นิยามค าศัพท์ 
  ผลงานทางวชิาการ  ไดแ้ก่ ผลงานทางวิชาการท่ีไดมี้การศึกษาคน้ควา้ตามกระบวนการ  ระเบียบวิธี
วิจยัท่ีเหมาะสมกบัสาขาวิชา  การแสดงออกทางศิลปะอนัเป็นท่ียอมรับระดบันานาชาติและระดบัชาติ                          
งานท่ีไดรั้บสิทธิบตัร /อนุสิทธิบตัรทั้งในและต่างประเทศ  การแสดงความกา้วหนา้ทางวิชาการ  เสริมสร้าง           
องคค์วามรู้หรือวิธีการท่ีเป็นประโยชนต่์อสาขาวิชา  หรือแสดงความเป็นตน้แบบ  ตน้ความคิดของผลงาน                
หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้นและส่ิงประดิษฐห์รืองานสร้างสรรคท์างดา้นศิลปกรรม  
และจิตรกรรม 
  อาจารย์ประจ า  หมายถึง อาจารยท่ี์เป็นขา้ราชการ  พนกังาน (เงินงบประมาณและเงินรายได้ ) ลกูจา้ง
และรวมอาจารยช์าวต่างประเทศท่ีมีสญัญาจา้งกบัหน่วยงานหรือสถานศึกษาทั้งปีการศึกษา  ท่ีมีระยะเวลา
ท างานไม่ต ่ากวา่ 9 เดือนรวบรวมส้ินสุดปีการศึกษา นับรวมทั้งที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ 
  บุคลากรวจิยั หมายถึง ขา้ราชการ  พนกังาน หรือบุคลากรท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีวิจยั  และนกัวิจยั  และ/หรือ
บุคลากรท่ีมีภาระหนา้ท่ีหลกัในการท าวิจยัโดยมีสญัญาจา้งทั้งปีการศึกษา  และมีระยะเวลาท างานไม่ต ่ากวา่                 
9 เดือน นับรวมทั้งที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ 
  รางวลั หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ ฯลฯ ท่ีผา่นการแข่งขนัหรือไดรั้บการคดัเลือกใน
ระดบัชาติหรือนานาชาติ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
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จ านวนอาจารยป์ระจ าและบุคลากรวิจยัท่ีไดรั้บรางวลัผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติ  
 (การนบัจ านวนผูไ้ดร้างวลัสามารถนบัซ ้าได้ หากไดรั้บหลายรางวลั) 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและบุคลากรวิจยั (ทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ) 

เกณฑ์การประเมนิ  (เกณฑท์ัว่ไป) 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ร้อยละ 0.1 – 0.99 

 
ร้อยละ 1 – 1.99 

 
มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 2 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. จ านวนอาจารยป์ระจ า และบุคลากรวิจยัในปีการศึกษานั้น ทั้งที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ 
  2. จ านวนอาจารยป์ระจ าและบุคลากรวิจยัท่ีไดรั้บรางวลัผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดบัชาติ                      
หรือนานาชาติ  ในปีการศึกษานั้น  ทั้งน้ี การนับจ านวนผู้ได้รางวลัสามารถนับซ ้าได้  หากไดรั้บหลายรางวลั              
และสามารถนบัรวมอาจารยป์ระจ าและบุคลากรวิจยัท่ีลาศึกษาต่อไดด้ว้ย 
 

สูตรการค านวณ 
 
 
 
 

ตวัอย่างในการค านวณ  :  ในรอบปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง มีอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 
(ปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ) 1,903 คน บุคลากรสายสนบัสนุนท่ีเป็ยนกัวิจยัทั้งหมด (ปฏิบติังานจริงและลา
ศึกษาต่อ ) 490 คน โดยในปีการศึกษาดงักล่าวมีอาจารยล์าศึกษาต่อ 90 คน และนกัวิจยัลาศึกษาต่อ 50 คน          
โดยในรอบปีการศึกษาดงักล่าวอาจารยแ์ละนกัวิจยัของมหาวิทยาลยัไดรั้บรางวลัผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติในดา้นการวิจยั 56 คน ดา้นศิลปะและวฒันธรรม 27 คน และดา้นอ่ืนๆ 
จ านวน 2 คน 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีไดรั้บรางวลัผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
เป็นดงัน้ี 

 
ตัวต้ัง   จ านวนอาจารยป์ระจ า (รวมนกัวิจยั) ไดรั้บรางวลัผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

ในระดบัชาติหรือนานาชาติรวมทุกประเภท  
=  56  + 27  +  2  =  85 คน 

ตัวหาร   จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัทั้งหมด (ท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ)   
=  1,903  +  490  =  2,393 คน 
 

× 100 



134 
 

 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและบุคลากรวิจยัท่ีไดรั้บรางวลัผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติ  
 (การนบัจ านวนผูไ้ดร้างวลัสามารถนบัซ ้าได้ หากไดรั้บหลายรางวลั) 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและบุคลากรวิจยั (ทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ) 

 

สูตรในการค านวณ : 
 

 
 
 
 
 

ดงันั้น  ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ี ไดรั้บรางวลัผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดบัชาติ                 
หรือนานาชาติ 

 
        85      

  2,393 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

× 100   =  3.55% = 

× 100 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.8   มีการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา  
(สกอ. 7.8) 
 

ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบาย 
  เพ่ือใหม้หาวิทยาลยัมีระบบในการบริหารความเส่ียง  โดยการบริหารปัจจยัและควบคุมกิจกรรม  
รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ  เพ่ือลดมลูเหตุของแต่ละโอกาสท่ีองคก์รจะเกิดความเสียหาย  (ทั้งในรูป
ของตวัเงิน  หรือไม่ใช่ตวัเงิน  เช่น ช่ือเสียงและการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ประสิทธิภาพประสิทธิผล  หรือความคุม้ค่า  คุณค่า) ใหร้ะดบัความเส่ียง  และขนาดของความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ในอนาคตอยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได้  ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบไดอ้ยา่งมีระบบ  โดยค านึงถึง
การบรรลุเป้าหมายขององคก์รตามยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์เป็นส าคญั 
 

นิยามค าศัพท์ 
  การบริหารการศึกษา หมายถึง การใชท้ั้งศาสตร์และศิลปะในการด าเนินการหรือการใหก้ารบริการ
ดา้นการปกครอง  การเรียนการสอน  และปรับปรุงแกไ้ขเก่ียวกบักิจการศึกษาร่วมกบัผูอ่ื้น  เพ่ือใหก้ารเรียน          
การสอนด าเนินไปดว้ยดี  มีประสิทธิภาพตามความมุ่งหมายท่ีระบุไว้  และถือวา่เป็นวิชาชีพหน่ึง  เพราะมี
ลกัษณะเป็นศาสตร์ท่ีโดดเด่นชดัเจน หรือมีคุณสมบติัดา้นวิชาชีพนัน่เอง 
  ระบบบริหารความเส่ียง หมายถึง กระบวนการท่ีใชใ้นการบริหารจดัการใหโ้อกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์
ความเส่ียงลดลง  หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงลดลงอยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได้  
ซ่ึงการจดัการความเส่ียงมีอยูห่ลายวิธี ดงัน้ี 
   1. การยอมรับความเส่ียง  (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน  เน่ืองจาก             
ไม่คุม้ค่าในการจดัการควบคุมหรือป้องกนัความเส่ียง 
   2. การลด /การควบคุมความเส่ียง  (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน          
หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสจะเกิด หรือลดผลกระทบใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้
   3. การกระจายความเส่ียง หรือการโอนความเส่ียง  (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอน
ความเส่ียงใหผู้อ่ื้นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 
   4. การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) เป็นการจดัการกบัความเส่ียงท่ีอยูใ่นระดบัสูงมาก  
และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได ้จึงตอ้งตดัสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป 
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รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) 

 
เกณฑ์มาตรฐาน (ระดบั) 

  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง  โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงและผูแ้ทน
ทุกหน่วยงานในสงักดัร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  โดยผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีบทบาทส าคญั               
ในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง 
  2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือ  ความลม้เหลว            
หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัเส่ียง 
  3. มีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียง  โดยแผนดงักล่าวตอ้งก าหนดมาตรการ  หรือแผนปฏิบติัการ              
ในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรทุกระดบัในดา้นการบริหารความเส่ียง  และการด าเนินการแกไ้ข  
ลดหรือป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม 
  4. มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 

  5. มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง  ตลอดจนมีการก าหนดแนวทาง                     
และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้ริหารสูงสุด                      
ของมหาวทิยาลยั 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการครบทุกขอ้ 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ   รอบปีท่ีใชน้บัผลงานเป็นปีงบประมาณ เน่ืองจากมหาวทิยาลยัไดมี้การจดัท าควบคุมภายใน  
เพ่ือรายงานต่อส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) ซ่ึงเป็นการรายงานผลตามรอบปีงบประมาณ  
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แนวทางการปฏิบัต ิ
  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัมหาวิทยาลยั  โดยองคป์ระกอบ                             
ของคณะกรรมการ ควรมีผูบ้ริหารระดบัสูง และผูแ้ทนท่ีรับผิดชอบในแต่ละพนัธกิจหลกัของมหาวิทยาลยั 
  2. การระบุความเส่ียง ปัจจยัเส่ียง ควรประกอบดว้ยความเส่ียงท่ีครอบคลุมในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
    2.1 ความเส่ียงดา้นงบการเงินและงบประมาณ 
    2.2 ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 
    2.3 ความเส่ียงดา้นนโยบาย 
    2.4 ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน 
    2.5 ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 
  3. การจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง  ปัจจยัเส่ียง  สามารถพิจารณาจากมิติของโอกาส                  
และผลกระทบจากสูงมายงัต ่า เพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนการจดัการความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
องคก์รไดง่้ายข้ึน 
  4. มาตรการหรือแผนการจดัการความเส่ียงเพ่ิมเติม  สามารถใชแ้นวคิดของ  4 T เขา้มาช่วย  คือ                
Take : ยอมรับ Treat : ลดหรือควบคุม Transfer : โอนหรือกระจาย Terminate : หยดุหรือหลีกเล่ียง 
  5. สามารถบูรณาการความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน  เพ่ือใชป้ระโยชนใ์นการควบคุม                
หรือลดโอกาสของความสูญเสียทั้งในแง่โอกาสและผลกระทบได ้
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. แผนงานดา้นการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษา  และหลกัฐาน
การด าเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
  2. โครงการน าระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นกระบวนการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลยั  
ตลอดจนหลกัเกณฑ ์ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และแนวปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3. ขอ้มลูและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน า ระบบบริหารความเส่ียงมาใชใ้นกระบวนการบริหาร
การศึกษา  เช่น ค าสัง่แต่งตั้งหรือมอบหมายผูรั้บผิดชอบ  รายงานการประชุมของทีมงาน  หรือคณะกรรมการ
ผูรั้บผิดชอบหลกั ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ พร้อมเป้าหมายของมหาวิทยาลยั 
  4. รายงานการวิเคราะห์ความเส่ียง  ปัจจยัเส่ียงท่ีจะส่งผลกระ ทบหรือสร้างความเสียหายหรือ                 
ความลม้เหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากผูมี้อ  านาจสูงสุดของมหาวิทยาลยั  
รายงานการจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัเส่ียง  รายงานขั้นตอนหรือรายละเอียดการด าเนินงานตามแผน  
รายงานผลการวิเคราะห์ความเส่ียง  ปัจจยัเส่ียง  และผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนกลยทุธ์  แผนปฏิบติังา นของมหาวิทยาลยั  เอกสารการประเมินผลการน าระบบบริหาร                
ความเส่ียงมาใชใ้นมหาวิทยาลยั 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.9   ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับ 
บุคคล (สกอ. 7.9) 

 

ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

ค าอธิบาย 
  มุ่งประเมินระบบในการถ่ายทอดเป้าประสงค์  ตวับ่งช้ี  ตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน             
ไปยงัหน่วยงานยอ่ยท่ีรับผิดชอบจนถึงระดบับุคคล 
 

นิยามค าศัพท์ 
  ความส าเร็จของการถ่ายทอดตวับ่งช้ีและเป้าหมายของระดบัองค์กรสู่ระดบับุคคล  หมายถึง  
ความส าเร็จท่ีมหาวิทยาลยัจดัใหมี้ระบบประเมินผลการด าเนินงานภายใน  โดยจะตอ้งจดัใหมี้ระบบ                    
ในการถ่ายทอดเป้าประสงค์  ตวับ่งช้ีตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัไปยงัหน่วยงานยอ่ย                       
ท่ีรับผิดชอบ  ก าหนดเป็นตวับ่งช้ีของการด าเนินงาน  และเป้าหมายในระดบัหน่วยงานจนถึงระดบับุคคล                  
และจดัท าค ารับรองการปฏิบติังาน รวมถึงจดัใหมี้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดบั) 
  1. มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการประเมินผลภายในมหาวิทยาลยั   
  2. มีแผนงานการประเมินผลภายในมหาวิทยาลยั         
  3. มีการก าหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั  
  4. มีการจดัท า  Strategy Map ของหน่วยงาน  โดยก าหนดเป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็ยทุธศาสตร์   
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานใหเ้ช่ือมโยงกบัเป้าประสงค์  และประเดน็ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั  (การจดัท า  
Strategy Map สามารถดูตวัอยา่งของส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยศึกษาเพ่ิมเติม
ไดจ้ากเวบ็ไซต ์www.opdc.go.th) 
  5. มีการยืนยนัวิสยัทศันแ์ละประเดน็ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัในระดบัหน่วยงาน  
  6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามค ารับรองของผูบ้ริหารระดบัต่างๆ  
  7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามค ารับรอง  
  8. มีการน าผลการประเมินผลการด าเนินงานของผูบ้ริหาร ไปเช่ือมโยงกบัการสร้างแรงจูงใจ  
 

 
 

http://www.opdc.go.th/
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เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
5 – 7 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการครบทุกขอ้ 
 

 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. หลกัฐานท่ีแสดงวา่มหาวิทยาลยัไดจ้ดัท าแนวทางการด าเนินการในการประเมินผล  และแผนงาน                           
การประเมินผลภายในมหาวิทยาลยั 
  2. หลกัฐานแสดงการทบทวนวิสยัทศันแ์ละประเดน็ยทุธศาสตร์ 
  3. หลกัฐานแสดงการจดัท า Strategy Map ของหน่วยงานในระดบัสาขาวิชาหรือเทียบเท่า 
  4. หลกัฐานแสดงถึงการก าหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายและการจดัท าค ารับรองระหวา่งผูบ้ริหารระดบั
มหาวิทยาลยักบัผูบ้ริหารระดบัสาขาวิชา 
  5. หลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงระบบการติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ี และเป้าหมาย 
  6. หลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการด า  เนินการตามระบบติดตามและประเมินผลท่ีก าหนดไวไ้ด้
ครบถว้นและสม ่าเสมอ 
  7. บนัทึกหรือรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
  8. หลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงกิจกรรมท่ีมีการประเมินผลการด าเนินงาน  และมีผลคะแนนท่ีได้                 
จากการประเมินผลการด าเนินงานดงักล่าว 
  9. หลกัฐานท่ีแสดงถึงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัสรรส่ิงจูงใจ  โดยมีการน าผลการประเมินผล                 
การด าเนินงานมาใชป้ระกอบการพิจารณาจดัสรรส่ิงจูงใจ 
 
หมายเหตุ   รอบปีท่ีใชน้บัผลงานเป็น ปีงบประมาณ  เน่ือง จาก มหาวทิยาลยัไดก้ าหนดใหมี้การรายงาน  
                         ความส าเร็จการปฏิบติังานในแต่ละตวับ่งช้ีของหน่วยงานตามรอบปีงบประมาณ 
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งบประมาณส าหรับการพฒันาคณาจารยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศในปีงบประมาณนั้น   
จ านวนอาจารยป์ระจ า ในปีงบประมาณนั้น (ทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ) 

ตัวบ่งช้ีที ่7.9.1  งบประมาณส าหรับการพฒันาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ต่ออาจารย์ประจ า (สมศ. 5.10) 

 

ประเภทของตวับ่งช้ี   ปัจจยัน าเขา้ 
 

ค าอธิบาย 
  จ านวนเงินท่ี มหาวิทยาลยั จดัสรรเพ่ือพฒันาคณาจารยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ า นบัรวมอาจารยท่ี์ลาศึกษาต่อดว้ย 
  เงินท่ีสถาบนัจดัสรรเพ่ือพมันาคณาจารยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ ไดแ้ก่ เงินท่ีใชเ้พ่ือ 
    1. การส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ 
   2. การส่งบุคลากรไปอบรม หรือดูงาน 
   3. การฝึกอบรมท่ีสถาบนัจดัข้ึนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพมันาศกัยภาพของคณาจารย ์
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 6,499 บาทต่อคน 6,500 – 9,999 บาทต่อคน มากกวา่หรือเท่ากบั  

10,000 บาทต่อคน 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. จ านวนอาจารยป์ระจ า ในปีงบประมาณนั้น นบัรวมอาจารยท่ี์ลาศึกษาต่อดว้ย 
  2. จ านวนเงินท่ีสถาบนัจดัสรรส าหรับการพฒันาคณาจารยใ์นประเทศ ในปีงบประมาณนั้น 
  3. จ านวนเงินท่ีสถาบนัจดัสรรส าหรับการพฒันาคณาจารยต่์างประเทศ ในปีงบประมาณนั้น 
 

สูตรการค านวณ 
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ตัวบ่งช้ีที ่7.9.2  ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนทีไ่ด้รับการพฒันาความรู้และทกัษะ                   
ในวชิาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ  (สมศ. 5.11) 

 

ประเภทของตวับ่งช้ี   ปัจจยัน าเขา้ 
 

ค าอธิบาย 
  ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้ และทกัษะในวิชาชีพในประเทศ                         
หรือต่างประเทศ ต่อบุคลากรประจ าสายสนบัสนุนทั้งหมด โดยนบัรวมบุคลากรท่ีลาศึกษาต่อดว้ย                     
แต่จะ ไม่นับซ ้า  แมว้า่บุคคลากรสายสนบัสนุนท่านนั้นจะไดรั้บการพฒันาความรู้ และทกัษะในวิชาชีพ                
หลายคร้ังในปีการศึกษานั้นกต็าม 
  บุคลากรสายสนบัสนุน (non-academic) หมายถึง บุคลากรสายช่วยวิชาการ สายการจดัการ                  
และธุรการ การพฒันาความรู้ และทกัษะในวิชาชีพ ไดแ้ก่  
    1. การส่งบุคลากรสายสนบัสนุนไปศึกษาต่อ 
   2. การส่งบุคลากรสายสนบัสนุนไปอบรม หรือดูงาน 
   3. การฝึกอบรมท่ีสถาบนัจดัข้ึนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพมันาศกัยภาพของ บุคลากร                  
สายสนบัสนุน 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 1 – 44 ร้อยละ 45 – 69 มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 70  
 
ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนในปีงบประมาณนั้น นบัรวมบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีลาศึกษาต่อ 
  2. จ านวน บุคลากรสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้และทกัษะในวิชาชีพในประเทศ                  
ในปีงบประมาณนั้น 
  3. จ านวน บุคลากรสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้และทกัษะในวิชาชีพในต่างประเทศ             
ในปีงบประมาณนั้น 
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จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้  
และทกัษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศในปีงบประมาณนั้น 

จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนในปีงบประมาณนั้น (ทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ) 

สูตรการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

× 100 
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ตัวบ่งช้ีที ่8.1  มีระบบ  และกลไกในการจัดสรร  การวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายการตรวจสอบการเงิน                  
และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ * (สกอ. 8.1) 

 

ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบาย 
  เพ่ือใหม้หาวิทยาลยัมีระบบในการจดัหาและจดัสรรเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ  จะตอ้งมีแผนกลยทุธ์
ทางดา้นการเงิน  มีการวิเคราะห์รายได้  ค่าใชจ่้ายของการด าเนินงาน  โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงินทุน                
ทั้งจากงบประมาณแผน่ดินและเงินรายได้  จากค่าบ ารุงการศึกษา  รวมทั้งรายไดอ่ื้นๆ  ท่ีมหาวิทยาลยัไดรั้บ         
มีการน าเงินรายไดไ้ปจดัสรรอยา่งเป็นระบบ  มีระบบฐานขอ้มลูทางการเงิน  แยกค่าใชจ่้ายตามหมวดต่างๆ                  
มีการจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบครบทุกพนัธกิจ  มีการน าระบบโปรแกรมสามมิติดา้นการเงิน              
มาใชร้วมทั้งมีผูต้รวจสอบการใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพ  รายงานทางการเงินตอ้งสามารถทราบขอ้มลูดา้น
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดทั้งดา้นการเรียนการสอน  การวิจยั  การบริการวิชาการ  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม              
และการพฒันาบุคลากร  เช่น  ค่าใชจ่้ายในระบบหอ้งสมุด  คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศต่อ นกัศึกษา
ค่าใชจ่้ายในการวิจยั  ค่าใชจ่้ายในการบริการวิชาการวิชาชีพ  ค่าใชจ่้ายและมลูค่าท่ีใชใ้นการอนุรักษ์  พฒันา  
และสร้างเสริมเอกลกัษณ์ ศิลปวฒัธรรมต่องบด าเนินการ สินทรัพยถ์าวรต่อนกัศึกษา งบประมาณในการพฒันา
อาจารย์  ค่าใชจ่้ายทั้งหมดต่อ นกัศึกษา  ระดบัความส าเร็จของการประหยดังบประมาณ  รายจ่ายลงทุน
ค่าใชจ่้ายดา้ ไฟฟ้า  น ้ามนัเช้ือเพลิง  งบประมาณท่ีประหยดัได้  ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบประมาณ
ด าเนินการ และตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตรายหลกัสูตร 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) 

 
หมายเหตุ  *  ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยั และใชผ้ลการประเมินของมหาวิทยาลยั 

    เป็นผลการประเมินของสาขาวิชา 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 
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เกณฑ์มาตรฐาน (ระดบั) 
  1. มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
  2. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน  แผนการจดัสรร  และการวางแผนการใชเ้งินอยา่งมี
ประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได ้
  3. มีการจดัท าระบบฐานขอ้มลูทางการเงินท่ีผูบ้ริหารสามารถน าไปใชใ้นการตดัสินใจ  และวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน 
  4. มีการจดัท ารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
  5. มีการน าขอ้มลูทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย  และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน            
และความมัน่คงขององคก์ารอยา่งต่อเน่ือง 
  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ท าหนา้ท่ีตรวจ  ติดตามการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยัก าหนด 
  7. ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเ้งินใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  และน าขอ้มลูจากรายงาน           
ทางการเงินไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
5 – 6 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการครบทุกขอ้ 
 

 
 

แนวทางการปฏิบัต ิ
  1. มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลยัท่ีสอดคลอ้งกบัวิสยัทศันพ์นัธกิจของมหาวิทยาลยั              
ในทุกๆดา้น ทั้งการผลิตบณัฑิต งานวิจยั การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  รวมทั้งส่งเสริม
ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัให่เป็นไปตามเป้าหมาย 
  2. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน  ทั้งในส่วนของการจดัหาแหล่งเงิน  วิธีการท่ีไดม้า              
ซ่ึงแหล่งเงิน รวมทั้งวางแผนการใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได ้
  3. มีการจดัท าระบบฐาน ขอ้มลูทางการเงิน  เพ่ือใหส้ามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลาและสามารถน า
ขอ้มลูใหแ้ต่ละหน่วยงานน ามาใชใ้นการบริหารและการตดัสินใจ 
  4. มีการจดัท ารายงานทางการเงินท่ีแสดงถึงสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลยั  สามารถปิดงบบญัชี
ไดอ้ยา่งนอ้ยทุก  6 เดือน และเสนอขอ้มลูใหผู้บ้ริหารเพ่ือ ใชใ้นการตดัสินใจในภาพรวมขององคก์ร  รวมทั้ง        
การน าเสนอรายงานฐานะทางการเงินใหส้ภามหาวิทยาลยัทราบ อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
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  5. รายงานทางการเงิน  สามารถบ่งช้ีถึงขอ้มลูทางการเงินทุกดา้นท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพ                     
ของการบริหารจดัการของมหาวิทยาลยั 
  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  เพ่ือตรวจติดตามการใชเ้งินของทุกหน่วยงานยอ่ย             
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยัก าหนดตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะแก่หน่วยงานยอ่ย  รวมทั้ง
เสนอผลการตรวจสอบภายในและภายนอกใหค้ณะผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั 
  7. ผูบ้ริหารระดบัสูงใหค้วามส าคญักบัรายงานทางการเงินและขอ้เสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก ตลอดจนขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ จากสภามหาวิทยาลยั  เพ่ือพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข
อยา่งต่อเน่ือง 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. แผนยทุธศาสตร์สถาบนัอุดมศึกษา และแผนยทุธศาสตร์ทางการเงินของมหาวิทยาลยั 
  2. งบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลยั 
  3. แหล่งของงบประมาณรายไดจ้ากแหล่งต่างๆ 

  4. การจดัสรรงบประมาณ ค่าใชจ่้าย ใหก้บัหน่วยงาน 
  5. วิธีการใชเ้งิน การบนัทึกบญัชี การติดตามผลการใชเ้งินของหน่วยงาน 
  6. ผลจากการจดัท าระบบบญัชีสามมิติของมหาวิทยาลยั 
  7. ฐานขอ้มลูทางการเงินของมหาวิทยาลยั 
  8. รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลยั และการน าขอ้มลูทางการเงินไปใชใ้นการตดัสินใจ 
  9. การคิดค่าใชจ่้ายต่อหวัของนิสิต ตน้ทุนผลผลิต 
  10. รายงานฐานะทางการเงินต่อสภามหาวิทยาลยั และขอ้เสนอแนะจากสภามหาวิทยาลยั 
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ตัวบ่งช้ีที ่8.2   การใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัร่วมกนั * 
 (สกอ. 8.2  สมศ. 5.4  และก.พ.ร 3.3) 
 

ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบาย 
  การบริหารงานโดยการบูรณาการใชท้รัพยยากรท่ีมีอยูท่ ั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลยั                 
ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด แสดงใหเ้ห็นถึงกลยทุธ์การบริหารงานท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในโลกยคุปัจจุบนั 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดบั) 
  1. มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความตอ้งการการใชท้รัพยากรของมหาวิทยาลยั 
  2. มีผลการวิเคราะห์ความตอ้งการในการใชท้รัพยากรของมหาวิทยาลยั 
  3. มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอ่ืนในมหาวิทยาลยั 
  4. มีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานอ่ืนนอกมหาวิทยาลยั 
  5. มีผลการประหยดังบประมาณท่ีเกิดจากการใชท้รัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน  

 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

 

แนวทางการปฏิบัต ิ
  1. มหาวิทยาลยั ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของ มหาวิทยาลยั รวมทั้งการใชท้รัพยากร
ภายในและภายนอกร่วมกนั 
  2. มหาวิทยาลยั ก าหนดกลไกการด าเนินงานบริหารและใชท้รัพยากรร่วมกนัท่ีเป็นรูปธรรม อาทิ  
การแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและด าเนินงาน การจดัท าแผนการใชท้รัพยากร 
  3. มหาวิทยาลยั จดัใหมี้ระบบฐานขอ้มลูทรัพยากรเช่ือมโยงทั้ง มหาวิทยาลยั และสามารถเรียกใชไ้ด้
อยา่งคล่องตวั 
  4. มีระบบการติดตามประเมินผลการใชท้รัพยากรร่วม 
 

หมายเหตุ  *  ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยั และใชผ้ลการประเมินของมหาวิทยาลยั 
   เป็นผลการประเมินของสาขาวิชา 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. แผนงานดา้นการใชท้รัพยากรภายในและภายนอก มหาวิทยาลยั ร่วมกนัของมหาวิทยาลยั พร้อม
เป้าหมายและหลกัฐานการด าเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
  2. โครงการบริหารการใชท้รัพยากรภายในและภายนอกสถาบนัร่วมกนัของ มหาวิทยาลยัตลอดจน
หลกัเกณฑ ์ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และแนวปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3. ขอ้มลูและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชท้รัพยากรภายในและภายนอก มหาวิทยาลยั ร่วมกนั  
ของมหาวิทยาลยั เช่น ค าสัง่แต่งตั้งหรือมอบหมายผูรั้บผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน /คณะกรรมการ
ผูรั้บผิดชอบหลกั รายงานผลการวิเคราะห์ความตอ้งการในการทรัพยากรร่วมกนัของ มหาวิทยาลยั                      
ระบบฐานขอ้มลูทรัพยากรกลางท่ีเช่ือมโยงทุกหน่วยงาน รายงานการประหยดังบประมาณท่ีเกิดจากการใช้
ทรัพยากรร่วมกนั    
  4. หลกัฐานการประหยดังบประมาณจากการใชท้รัพยากรร่วมกนั 
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งบด าเนินการจากเงินรายไดใ้นปีงบประมาณนั้น 

งบด าเนินการทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น 

 

ตัวบ่งช้ีที ่8.2.1  ร้อยละของเงินรายได้ต่องบด าเนินการ ** (สมศ. 5.6 (1)) 
 

ค าช้ีแจงในการที่ไม่ขอรับประเมนิตวับ่งช้ีที่ 8.2.1 
เน่ืองจากกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของ สมศ. ไม่มีตวับ่งช้ีน้ีแลว้ 

จึงไม่ขอรับการประเมินตวับ่งช้ีท่ี 8.2.1 
ประเภทของตวับ่งช้ี  ปัจจยัน าเขา้ 
 

ค าอธิบาย 
  การแสดงใหเ้ห็นถึงเสถียรภาพทางการเงินและศกัยภาพดา้นทรัพยากรการเงินของ มหาวิทยาลยั            
ในระยะยาว 
  เงินรายได ้หมายถึง เงินนอกงบประมาณอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เงินงบประมาณแผน่ดิน 
  งบด าเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใชส้อยค่าวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค                   
เงินอุดหนุน และค่าเส่ือมราคา โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภณัฑ ์ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง ) งบด าเนินการคิดจากทั้ง
สองแหล่ง คือ จากงบประมาณแผน่ดินและงบเงินรายได ้ (เงินนอกงบประมาณแผน่ดิน ) ทั้งน้ีใหคิ้ดตาม
ปีงบประมาณ  
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 1 - 39 ร้อยละ 40 - 49 มากกวา่หรือเท่ากบั 

ร้อยละ 50 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. งบด าเนินการจากเงินรายไดใ้นปีงบประมาณนั้น 
  2. งบด าเนินการทั้งหมด (ทั้งจากเงินรายไดแ้ละงบประมาณแผน่ดิน) ในปีงบประมาณนั้น 
 

สูตรการค านวณ 
 

 
 
 
หมายเหตุ  **  ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยัเท่านั้น 

× 100 
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ตัวบ่งช้ีที ่8.2.2  ร้อยละของเงินเหลอืจ่ายสุทธิต่องบด าเนินการ **  (สมศ. 5.8) 
 

ค าช้ีแจงในการที่ไม่ขอรับประเมนิตวับ่งช้ีที่ 8.2.2 
เน่ืองจากกรอบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของ สมศ. ไม่มีตวับ่งช้ีน้ีแลว้  

จึงไม่ขอรับการประเมินตวับ่งช้ีท่ี 8.2.2 
 
ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

ค าอธิบาย 
  รายไดท้ั้งหมดของ มหาวิทยาลยั ภายหลงัท่ีหกัจากงบด าเนินการทั้งหมดออกแลว้ โดยแสดงในรูป  
ของร้อยละ ของงบด าเนินการ เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจดัการดา้นการเงิน                     
ของสถาบนัอุดมศึกษา และใชบ่้งบอกเสถียรภาพทางการเงินและศกัยภา พดา้นทรัพยากรการเงิน                           
ของมหาวิทยาลยัในระยะยาว ทั้งน้ีใหคิ้ดตามปีงบประมาณ 
  งบด าเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใชส้อยค่าวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค                   
เงินอุดหนุน และค่าเส่ือมราคา โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภณัฑ ์ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง ) งบด าเนินการคิดจากทั้ง
สองแหล่ง คือ จากงบประมาณแผน่ดินและงบเงินรายได ้ (เงินนอกงบประมาณแผน่ดิน ) ทั้งน้ีใหคิ้ดตาม
ปีงบประมาณ  
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ร้อยละ 1 – 4  

ของงบด าเนินการ 
ร้อยละ 5 – 9  

หรือมากกวา่ร้อยละ 15 
ของงบด าเนินการ 

ร้อยละ 10 – 15  
ของงบด าเนินการ 

 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. งบด าเนินการท่ีใชจ่้ายจริงทั้งหมด ในปีงบประมาณนั้น  
  2. งบด าเนินการในงบประมาณนั้น ไดแ้ก่ ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค                 
เงินอุดหนุน และค่าเส่ือมราคา โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) งบด าเนินการคิดจากทั้ง
สองแหล่ง คือ จากงบประมาณแผน่ดินและงบเงินรายได ้(เงินนอกงบประมาณแผน่ดิน) 
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เงินเหลือจ่ายสุทธิในปีงบประมาณนั้น 

งบด าเนินการในปีงบประมาณนั้น 

 

สูตรการค านวณ 
 

 
 
 
หมายเหตุ  **  ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยัเท่านั้น 
 
  

× 100 
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ตัวบ่งช้ีที ่9.1   มีระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ  
บริหารการศึกษา  (สกอ. 9.1 และ สมศ. 7.1) 

 

ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบาย 
  เพ่ือใหม้หาวิทยาลยัมีการสร้างระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบ  ประเมินและพฒันา                
การด าเนินงานของหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายเป้าประสงค์  และระดบัคุณภาพตามองคป์ระกอบคุณภาพ
ท่ีก าหนดโดยมหาวิทยาลยั และโดยหน่วยงานตน้สงักดั  ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งน้ี  ใหถื้อวา่                     
การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง              
เพ่ือเป็นหลกัประกนัแก่สาธารณชนใหม้ัน่ใจวา่ มหาวิทยาลยัสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

นิยามค าศัพท์ 
  ระบบและกลไก  หมายถึง  ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ  ท่ีมีความสมัพนัธ์และเช่ือมโยงกนั                   
อยา่งเป็นระบบ  โดยอาศยับุคลากร  ทรัพยากร  กฎเกณฑ์ มาตรการ  แนวปฏิบติั  และปัจจยัต่างๆ  เป็นกลไก               
ใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
  การประกนัคุณภาพภายใน  หมายถึง การติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพและมาตรฐาน
ผลผลิตของหน่วยงาน  โดยบุคลากรของหน่วยงานเอง  หรือโดยหน่วยงานตน้สงักดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแล
หน่วยงานนั้น 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดบั) 
  1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมกบัระดบัการพฒันาของหน่วยงาน  

  2. มีการก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพจากคณะกรรมการระดบั
นโยบาย  และผูบ้ริหารสูงสุดของมหาวิทยาลยั  ภายใตก้ารมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั  
  3. มีการก าหนดมาตรฐานตวับ่งช้ี  และเกณฑคุ์ณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา                   
และมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพภายนอก  

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
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  4. มีการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพท่ีครบถว้น ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ า (อยา่งนอ้ย 3 ปี นบัรวมปีท่ีมีการติดตาม)  
  5. มีการน าผลการประกนัคุณภาพมาพฒันาปรับปรุงการด าเนินงาน  
  6. มีระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการประกนัคุณภาพ  และใชร่้วมกนัทั้งระดบับุคคล  
สาขาวิชา  และมหาวิทยาลยั  
  7. มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนัคุณภาพระหวา่งหน่วยงานทั้งภายใน                     
และภายนอก  
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินงาน 
ไม่ครบ 4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินงาน 
4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 5 ขอ้แรก 

 

แนวทางการปฏิบัต ิ
  1. มหาวิทยาลยัจดัใหมี้ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
  2. มีการก าหนดมาตรฐาน  ตวับ่งช้ี  และเกณฑคุ์ณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา  
มาตรฐานและกฎเกณฑอ่ื์นๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนสอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  โดยตวับ่งช้ี                         
ท่ีพฒันาข้ึนตอ้งครอบคลุมปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพอยา่งครบถว้น  ทั้งปัจจยัน าเขา้  กระบวนการและผลผลิต  
ตลอดจนเป็นตวับ่งช้ีท่ีสามารถรองรับการประเมินภายนอกโดยหน่วยงานต่างๆ 
  3. มีการด าเนินการประกนัคุณภาพท่ีสมบูรณ์ทั้งการตรวจติดตามการด าเนินงาน การประเมินคุณภาพ                     
การปรับปรุงพฒันาคุณภาพตามผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
  4. มีระบบสนบัสนุนการประกนัคุณภาพท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งระบบฐานขอ้มลู  และมี                
การส่งเสริมสนบัสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการประกนัคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. แผนงานดา้นการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยัและหลกัฐานการด าเนินงานตามแผน  ตลอดจน
การประเมินและปรับปรุงโดยการสนบัสนุจากสภามหาวิทยาลยัและผูบ้ริหารทุกระดบั 
  2. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  การบริหารงานดา้นการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั  
ตั้งแต่การควบคุม  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพตลอดจนระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มาตรการ  และแนว
ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  3. ขอ้มลูและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานประกนัคุณภาพ  เช่นค าสัง่แต่งตั้งหรือ
มอบหมายหน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบ คู่มือการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั ฐานขอ้มลูท่ีใชใ้นการประกนั
คุณภาพ  หลกัฐานการส่งเสริมสนบัสนุนระบบและกลไกการประกนัคุณภาพใหเ้ขม้แขง็และเป็นส่วนห น่ึง                
ของกระบวนการบริหารงาน  โดยการมีส่วนร่วมของประชาคม  ขอ้มลูหรือหลกัฐานการจดัสรรทรัพยากร
สนบัสนุนกระบวนการจดัการความรู้เร่ืองการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั 
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ตัวบ่งช้ีที ่9.2   มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทกัษะด้านการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษา * 
(สกอ. 9.2)  

 

ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบาย 
  มหาวิทยาลยัมีการด าเนินการถ่ายทอดองคค์วามรู้ในระบบประกนัคุณภาพการศึกษา                             
ของมหาวิทยาลยั  เพ่ือให้นกัศึกษาไดมี้ความรู้  ความเขา้ใจมีทกัษะ  และมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ
การศึกษา  เพ่ือส่งเสริมการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยัใหเ้ขม้แขง็  รวมทั้งจดัระบบใหทุ้กกิจกรรม                 
หรือโครงการของนกัศึกษามีการประกนัคุณภาพทุกกิจกรรมหรือโครงการ 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดบั) 
  1. มีระบบการใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา  
  2. มีระบบส่งเสริมใหน้กัศึกษาน าความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพไปใชก้บักิจกรรมนกัศึกษา  
  3. มีกลไกใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั 
  4. นกัศึกษามีการใชก้ระบวนการคุณภาพ ในการพฒันาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนกัศึกษา 
  5. นกัศึกษาสร้างเครือข่ายการพฒันาคุณภาพภายในมหาวิทยาลยัและระหวา่งมหาวิทยาลยั 
  6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกนัคุณภาพในกิจกรรมท่ี นกัศึกษาด าเนินการ  และในส่วน             
ท่ีนกัศึกษามีส่วนร่วมกบัการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั 
  7. มีการน าผลการประเมินไปพฒันากระบวนการให้ความรู้และกลไกการด าเนินงานประกนัคุณภาพ               
ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 4 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
4 – 5 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 6 ขอ้แรก 

 
 

หมายเหตุ  *  ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยั และใชผ้ลการประเมินของมหาวิทยาลยั 
    เป็นผลการประเมินของสาขาวิชา 

 

 



155 
 

 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการปฏบิตัิ 
  1. มีระบบและกลไกในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะดา้นประกนัคุณภาพให้กบันกัศึกษา 
  2. มีระบบและกลไกส่งเสริมให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั 
  3. มีระบบและกลไกส่งเสริมให้ นกัศึกษาน าความรู้ดา้นประกนัคุณภาพกระบวนการคุณภาพ  เช่น 5 ส 
PDCA ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการนกัศึกษา 
  4. การติดตามประเมินผลและพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งกิจกรรมท่ีด าเนินการโดย นกัศึกษา 
และท่ีนกัศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั 
 

ข้อมูลทีต้่องการ 
  1. แผนงานการส่งเสริมให้ นกัศึกษา มีความรู้และทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา                            
ของมหาวิทยาลยัและหลกัฐานการด าเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
  2. โครงการส่งเสริมให้ นกัศึกษา มีความรู้และทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาและน าไปใช้              
ในกิจกรรมนกัศึกษาและมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั  ตลอดจนระเบียบ  ขอ้บงัคบั 
มาตรการและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ตัวบ่งช้ีที ่9.3   ระดับความส าเร็จของการประกนัคุณภาพภายใน (สกอ. 9.3 สมศ. 7.2 และ ก.พ.ร. 7) 
 

ประเภทของตวับ่งช้ี  ผลผลิต 
 

ค าอธิบาย 
  เพ่ือพิจารณาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในหน่วยงานท่ีแสดงถึงการใหค้วามส าคญั             
ในการประกนัคุณภาพอยา่งทัว่ถึง มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในท่ีก าหนดข้ึน
ทั้งในระดบัมหาวิทยาลยั  สาขาวิชา และหน่วยงาน โดย เลง็เห็นวา่การประกนัคุณภาพเป็นส่วนหน่ึง                  
ของการด าเนินงานประจ าวนั 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ระดบั) 
  1. มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในระดบั หน่วยงาน สาขาวิชา                  
และมหาวิทยาลยัอยา่งต่อเน่ือง  
  2. มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและพฒันาการ                         
ของมหาวิทยาลยั 
  3. มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพภายในต่อหน่วยงานท่ี  เก่ียวขอ้งและสาธารณชนภายในเวลา  
ท่ีก าหนด โดยใหพิ้จารณาจากการส่งรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ต่อหน่วยงาน             
ท่ีเก่ียวขอ้ง ภายในเวลาท่ีก าหนด (ภายใน 120 วนั นบัจากวนัส้ินปีการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา ดูจาก            
ปีการศึกษาท่ีผา่นมา) 
  4. มีการน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง 
  5. มีนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพท่ีหน่วยงานพฒันาข้ึน  หรือมีการจดัท าแนวปฏิบติัท่ีดี                 
เพ่ือการเป็นแหล่งอา้งอิงใหก้บัหน่วยงานและมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ  
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ 
ไม่ครบ 3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
3 ขอ้แรก 

มีการด าเนินการ 
อยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. รายงานการตรวจติดตามคุณภาพภายในมหาวิทยาลยัทุกระดบั 
  2. รายงานผลการประกนัคุณภาพภายในต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน 
  3. รายงานความเปล่ียนแปลงอนัสืบเน่ืองมาจากการประกนัคุณภาพภายใน 
  4. นวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพภายในท่ีมหาวิทยาลยัพฒันาข้ึน  หรือการปฏิบั ติท่ีเป็นเลิศ              
หรือการเป็นแหล่งอา้งอิงของหน่วยงานอ่ืนๆ  ตลอดจนผลการพฒันาหรือมลูค่าเพ่ิม  (value added)                       
จากการประกนัคุณภาพภายใน 
  5. รายงานผลการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีต่อการพฒันามหาวิทยาลยัและบุคลากร 
  6. รายงานผลการประกนัคุณภา พภายในท่ีส่งผลต่อคุณภาพบณัฑิตคุณภาพงานวิจยั  ประสิทธิผล                     
ของการบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของมหาวิทยาลยั 
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ตัวบ่งช้ีที ่10.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)*** 
 

ประเภทของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบาย 
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจดัการเพ่ือเร่งรัดพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยมีการวางแผนการจดั

กิจกรรม จดัสภาพแวดลอ้ม และส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความร่วมมือกบัทุกฝ่าย และการ
ติดตามประเมินผลตามแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 3 ดี (3D) การก าหนดนโยบายจดัท าแผนพฒันา
สถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) 
 

รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน (ขอ้) 
1. วางแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนบัสนุนทั้ง

ทรัพยากร ส่ิงอ านวยความสะดวก และบุคคล 
2. จดัการเรียนรู้ จดักิจกรรมดา้นประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และดา้นภูมิคุม้กนัภยัจากยาเสพ

ติด 
3. พฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ใหมี้องคค์วามรู้และทกัษะการปฏิบติังานเพ่ือการพฒันา

สถานศึกษา 3 ดี (3D) อยา่งมีคุณภาพ 
4. ใหค้วามร่วมมือกบัทุกฝ่ายในการด าเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
5. ก ากบั ติดตามใหส้ถานศึกษาพฒันาหรือมีนวตักรรมส่งเสริมใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน

สถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการ  

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ  

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 
ครบทั้ง 5 ขอ้ 

หมายเหตุ *** ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยัเท่านั้น  และไม่น าคะแนนเฉล่ียรวมกบั 9 องคป์ระกอบ 

 

องค์ประกอบที ่10 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
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แนวทางการปฏิบัต ิ

1. สถานศึกษาด าเนินการก าหนดนโยบาย จดัท าแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 
ดี (3D) 

2. มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนพฒันาสถานศึกษาอยา่งชดัเจน 
3. ด าเนินการส่งเสริมและสนบัสนุนทรัพยากรและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา

สถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) 
4. สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการ มีโครงสร้างสาระการเรียนรู้ แผนกิจกรรมการเรียนการ

สอนท่ีหลากหลายเพ่ือพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์3 ดี (3D) 
5. มีการน าส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างสรรคน์วตักรรม /โครงการ /กิจกรรมเพ่ือตอบสนอง

นโยบาย 3 ดี (3D) ท่ีเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 
6. มีกลไกในการสร้างและพฒันาเครือข่ายใหมี้ส่วนร่วมและใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริม 3 ดี 

(3D) ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
7. มีระบบ กลไกและแผนการก ากบัติดตามประเมินผลท่ีชดัเจน พร้อมรายงานผลการติดตามประเมินผล

และการน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. นโยบายและแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
2. ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน หรือมอบหมายผูรั้บผิดชอบ 
3. เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงกลไกการสนบัสนุนทรัพยากร ส่ิงอ านวยความสะดวก การสร้าง

และการพฒันาเครือข่าย การก ากบัติดตามประเมินผลท่ีชดัเจน 
4. รายงานผลการด าเนินงาน การติดตามประเมินผลและการน าผลไปพฒันาปรับปรุง 
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ตัวบ่งช้ีที ่10.2  ผลทีเ่กดิกบัผู้เรียนตามนโยบาย 3 ด ี (3D) มีความรู้ เจตนคติทีด่ี ตลอดจนเกดิ
พฤติกรรม*** 

 
ประเภทตวับ่งช้ี ผลผลิต 
 
ค าอธิบาย 
 สถานศึกษาไดพ้ฒันาคุณภาพของผูเ้รียนทั้งในดา้นการจดัการเรียนการสอนและจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
โดยประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตามนโยบาย 3 ดี 
(3D) เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาธิปไตย รู้จกัสิทธิและ หนา้ท่ีของตน เคารพในสิทธิของ
ผูอ่ื้น มีวินยั มีความประหยดั มีความกตญัญูกตเวที ซ่ือสตัยสุ์จริต รู้และตระหนกัในโทษภยัของยาเสพติด สร้าง
ภูมิคุม้กนัจากส่ิงเสพติดและอบายมุขต่างๆ ตลอดจนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัดา้นศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถด ารงตนอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
รอบปีที่ใช้นับผลงาน ปีการศึกษา 2552 (1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จ านวน 1 ดา้น 

มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จ านวน 2 ดา้น 

มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี ครบทั้ง 3 ดา้น 

หมายเหตุ 1) *** ประเมินภาพรวมในระดบัมหาวิทยาลยัเท่านั้น  และไม่น าคะแนนเฉล่ียรวมกบั 9 องคป์ระกอบ 

  2) ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาเห็นชอบให้มหาวิทยาลยัยกเวน้การด าเนินงานตามหมายเหตุของตวับ่งช้ีน้ีท่ีระบุวา่ 
“การจดักิจกรรมท่ีมีนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งนอ้ยร้อยละ 20 ของจ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทั้งสถาบนั ”  เน่ืองจาก มสธ . เป็น
มหาวิทยาลยัเปิด มีนกัศึกษาจ านว นมาก การปฏิบติัอาจท าไดย้าก หรือหากจะท าก็จะตอ้งใชง้บประมาณจ านวนมาก ทั้งน้ี จ  านวนนิสิต
นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามดุลพินิจของมหาวิทยาลยัฯ  (ตามหนังสือ จาก สกอ . ท่ี ศธ 0506 (3) / 14972 ลงวันท่ี 13 
พฤศจิกายน 2552 และได้น าเสนอผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คร้ังท่ี 4 / 2552 
เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2552) 

ข้อมูลที่ต้องการ 
1. โครงการกิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย ดา้นการ

ส่งเสริมใหมี้คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และดา้นการสร้างภูมิคุม้กนัภยัจากยาเสพติดทุก
ชนิด 

2. รายงานผลการเขา้ร่วมโครงการของนิสิตนกัศึกษา 
3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)  
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บทที่ 3 
แนวทางการจดัท ารายงานประเมินตนเอง 

 
 จุดมุ่งหมายของการจดัท ารายงานประเมินตนเอง เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลยั ตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลยัไดก้ าหนดข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือใหห้น่วยงาน /มหาวิทยาลยั
ไดท้ราบสถานภาพท่ีแทจ้ริง อนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพฒันาคุณภาพตามเกณฑแ์ละมาตรฐ าน
ท่ีตั้งไวอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 

วตัถุประสงค์ของการจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
  การจดัท ารายงานประเมินตนเอง มีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 
   1. เพ่ือใหด้ าเนินการตามมาตรา 48 ท่ีวา่ “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา                
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 
   2. เพ่ือใหม้หาวิทยาลยัทราบสมัฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแขง็ และจุดท่ีควร
ปรับปรุง ส าหรับเป็นขอ้มลูในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
   3. เพ่ือใหห้น่วยงานตน้สงักดัของมหาวิทยาลยัมีขอ้มลูพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

 

องค์ประกอบของเนือ้หาในรายงานการประเมินตนเอง 
  รายงานการประเมินตนเองท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดข้ึน มีองคป์ระกอบหลกัของเน้ือหาจ าแนก

ออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูเบ้ืองตน้ของหน่วยงาน  ส่วนท่ี 2 ผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน  
ส่วนท่ี 3  สรุปผลการประเมิน และส่วนท่ี 4 ภาคผนวก 
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รูปแบบของรายงานการประเมินตนเอง  
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบือ้งต้นของหน่วยงาน 

 ช่ือหน่วยงาน ท่ีตั้ง ประวติัความเป็นมาโดยสงัเขป 
 ปณิธาน วิสยัทศัน ์วตัถุประสงค ์
 จุดเนน้ (เป็นมหาวิทยาลยักลุ่ม 2 เนน้การผลิตบณัฑิตและพฒันาสงัคม) 
 โครงสร้างการบริหารงาน 
 นกัศึกษา หลกัสูตร บุคลากร และงบประมาณ 
 ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
 การพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะของกรรมการประเมินในรอบปีท่ี

ผา่นมา  
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 

เป็นส่วนท่ีเขียนถึงการด าเนินงานหรือเพ่ือเป็นขอ้มลูส าหรับการประเมินคุณภาพภายใน                
และการประเมินคุณภาพภายนอกตามแผนท่ีก าหนดไว ้โดยมีรูปแบบการน าเสนอตามตวับ่งช้ีในแต่ละ
องคป์ระกอบของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและท่ีเพ่ิมเติมของมหาวิทยาลยั ทั้งน้ี ควรเขียนใหส้ั้น 
กะทดัรัด โดยยึดการอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ ประกอบลกัษณะการเขียนรายงาน เป็นก ารบรรยาย 
สงัเคราะห์ และการประเมินประสิทธิผลตามเกณฑท่ี์ช้ีใหเ้ห็นถึงการประกนัคุณภาพของ สาขาวิชา /หน่วยงาน
สนบัสนุน/มหาวิทยาลยั ประกอบดว้ยส่ิงท่ีตอ้งรายงานต่อไปน้ี 
    กิจกรรมท่ีสาขาวิชา/หน่วยงานสนบัสนุน/มหาวิทยาลยัด าเนินการในแต่ละตวับ่งช้ี 
   การประเมินผลตามเกณฑ ์
   การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมายในตวับ่งช้ีนั้นๆ 

ส่วนที่ 3  สรุปผลการประเมนิ 
เป็นสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองคป์ระกอบ รวมถึงวิธีการเสริมจุดแขง็                 

การปรับปรุงแกไ้ขหรือการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหดี้ยิ่งข้ึน การเขียนรายงานในบทน้ี จะเป็นการสงัเคราะห์
และการประเมินเพ่ือรายงานสรุปผลส าเร็จของการด าเนินงานการประกนัคุณภาพของ สาขาวิชา /หน่วยงาน
สนบัสนุน/มหาวิทยาลยัตามองคป์ระกอบคุณภาพและตามมาตรฐานการอุดมศึกษา รายงานบทน้ีประกอบดว้ย 
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 การรายงานตวัเลขในตารางต่อไปน้ี 
ตาราง ส 1 (ตารางสรุปผลการประเมินตนเองรายตวับ่งช้ี)  
ตาราง ส 2 (ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ)   
ตาราง ส 3 (ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา)  
ตาราง ส 4  (ตารางสรุปผลการประเมินเองตามมุมมองดา้นการบริหารจดัการ) 

 หมายเหตุ : การรายตวัเลขในตารางส.1-ส.4 ใช้ส าหรับหน่วยงานระดบั มหาวทิยาลยั           
ส่วนสาขาวชิา/หน่วยงานสนับสนุนรายงานตวัเลขเฉพาะในตาราง ส.1 

   สรุปผลการประเมินรวมทั้ง วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ และ แนวทางการปรับปรุงพฒันา ใน
ภาพรวมของสาขาวิชา/หน่วยงานสนบัสนุน/มหาวิทยาลยั แยกตามแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพ  

   
ส่วนที่ 4  ภาคผนวก 
  อาจเป็นการน าเสนอขอ้มลูสถิติต่างๆ เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณา และ /หรือเป็นรายช่ือ

คณะกรรมการประกนัคุณภาพของหน่วยงาน 
 

การค านวณและการก าหนดทศนิยม 
    การค านวณผลการปฏิบติังานของตวับ่งช้ี  หรือผลการประเมิน หากไม่เป็นเลขจ านวนเตม็                     
ใหแ้สดงผลโดยใชท้ศนิยม 2 หลกั และถา้ผลการปฏิบติังานหรือผลการประเมินมีทศนิยมมากกวา่ 2 หลกั                 
ใหใ้ชห้ลกัการปัดเศษตามสากลโดยใหปั้ดข้ึนจากทศนิยมต าแหน่งท่ี 3 เช่น  

69.9945  ปัดเป็น  69.99 
69.9956 ปัดเป็น 70.00 

 หากตวับ่งช้ีใดไม่มีขอ้มลู หรือไม่มีผลด าเนินการใหมี้ผลประเมินเป็น 0 
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ตวัอยา่งการค านวณ (ตาราง ส.1)  

องคป์ระกอบคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
คะแนนการประเมิน 

 
ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ
สดัส่วน) 

 = บรรลุ 

ตวัหาร 
 = ไม่บรรลุ 

องคป์ระกอบท่ี 1     
 ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 5 ขอ้แรก - 5 ขอ้แรก   2.00 
 ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 ร้อยละ 90 27 

ร้อยละ 90 
 3.00 

  30  

รวมคะแนน   2.00 + 3.00 = 5.00 

จ านวนตัวบ่งช้ี (1.1 และ 1.2)   2 

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 1  
ตามเกณฑ์ สกอ. 

 
 5.00  2 = 2.50 

รวมคะแนน   2.00 + 3.00 = 5.00 

จ านวนตัวบ่งช้ี (1.1 และ 1.2)   2 

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 1 
ตามเกณฑ์ มสธ. 

 
 5.00  2 = 2.50 

องคป์ระกอบท่ี 7     
 ตวับ่งช้ีท่ี 7.2 4 ขอ้แรก - 3 ขอ้แรก  2.00 
 ตวับ่งช้ีท่ี 7.3 4 ขอ้แรก - 3 ขอ้แรก  2.00 
 ตวับ่งช้ีท่ี 7.9.1 3 ขอ้แรก - 4 ขอ้แรก  3.00 

รวมคะแนน   2.00 + 2.00 = 4.00 

จ านวนตัวบ่งช้ี (7.2 และ 7.3)   2 

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 7 
ตามเกณฑ์ สกอ. 

 
 4.00  2 = 2.00 

รวมคะแนน   2.00 + 2.00 +3.00 = 7.00 

จ านวนตัวบ่งช้ี (7.2, 7.3 และ 7.9.1)   3 

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 7 
ตามเกณฑ์ มสธ. 

 
 7.00  3 = 2.33 

รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี  5.00 + 4.00 = 9.00 

จ านวนตัวบ่งช้ี (1.1, 1.2, 7.2 และ 7.3)  4 

เฉลีย่คะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ สกอ.   9.00  4 = 2.25 

รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี  5.00 + 7.00 = 12.00 

จ านวนตัวบ่งช้ี (1.1, 1.2, 7.2, 7.3 และ 7.9.1)  5 

เฉลีย่คะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ มสธ.  12.00  5 = 2.40 
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 การแปลความหมายผลการประเมิน 
ค่าระดบัคะแนน การแปลผล 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1.50 การด าเนินงานยงัไม่ไดคุ้ณภาพ 
1.51 – 2.00 การด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัพอใช ้
2.01 – 2.50 การด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัดี 
2.51 – 3.00 การด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัดีมาก 
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บทที่ 4 
แนวทางการจดัท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

  ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช แบ่งออกเป็น 2 ระดบั 
คือ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหน่วยงาน ( ซ่ึงไดแ้ก่ สาขาวิชา ส านกั /สถาบนั กอง )                   
และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัมหาวิทยาลยั โดยคณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึกษา
ภายในทั้งระดบัหน่วยงานและระดบัมหาวิทยาลยั ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั ซ่ึงผา่นการอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. หรือหลกัสูตรขยายผลท่ีมหาวิทยาลยัจดัฝึกอบรม 
  กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมา ธิราช  ประกอบดว้ย                 
3 ขั้นตอน คือ  
   1. ขั้นตอนก่อนตรวจเยีย่ม   ศูนยป์ระสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษาจะจดัส่งค าสัง่               
การแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมทั้งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใหแ้ก่
กรรมการเพ่ือใหศึ้กษารายงานดั งกล่าวก่อนล่วงหนา้วนัประเมินประมาณ 7 วนั หลงัจากนั้นคณะกรรมการ
ประเมินตอ้งจดัท าแผนการตรวจเยี่ยมพร้อมก าหนดวนั- เวลา  รวมทั้งระบุขอ้มลูดว้ยวา่ตอ้งการสมัภาษณ์
บุคลากร /ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หรือขอหลกัฐานเพ่ิมเติมในเร่ืองใดๆบา้ง และส่งแผนตรวจเยี่ยมดงักล่าวใหก้บั
หน่วยงานรับประเมินทราบ ก่อนเขา้ตรวจเยี่ยม 
   2. ขั้นตอนระหว่างการตรวจเยีย่ม  คณะกรรมการลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบสภาพจริง                        
และสมัภาษณ์บุคลากร /ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินเบ้ืองตน้และรายงานผล                          
การประเมินผลดว้ยวาจาแก่หน่วยงานรับประเมิน 
   3. ขั้นตอนหลงัการตรวจเยีย่ม  คณะกรรมการจะตอ้งจดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ และส่งใหแ้ก่
ศูนยป์ระสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษาตามก าหนดเวลา ดงัน้ี 
    3.1 การประเมินระดบัหน่วยงาน คณะกรรมการส่งรายงานอยา่งชา้ไม่เกิน  15 วนัหลงัจาก
การตรวจเยี่ยม  
    3.2 การประเมินระดบัมหาวิทยาลยั คณะกรรมการส่งรายงานอยา่งชา้ไม่เกิน 30 วนั
หลงัจากการตรวจเยี่ยม  
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รูปแบบของรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

1. รายงานการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสาขาวชิา/หน่วยงานสนับสนุน 
 ประกอบดว้ยสาระประมาณ 10-15 หนา้ ดงัน้ี 
 1. รายนามคณะผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  1. ..............................................................................  ประธานคณะผูป้ระเมิน 
  2. ..............................................................................  ผูป้ระเมิน 
  3. ..............................................................................  ผูป้ระเมินและเลขานุการ 
 2. ช่ือหน่วยงานรับประเมิน ........................................................ 
 3. วนัเดือนปี ท่ีประเมิน....................................................... 
 4. วิธีการประเมิน 
  4.1 ศึกษารายงานประเมินตนเองของ............................................ 
  4.2 ศึกษาเอกสารหลกัฐานของตวับ่งช้ีต่างๆ 
  4.3 สมัภาษณ์บุคลากรและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง 
   4.3.1 ผูบ้ริหาร 
   4.3.2 กรรมการประกนัคุณภาพของหน่วยงาน 
   4.3.3 ผูใ้ชบ้ริการ/อ่ืนๆ............................................ 
 5. ผลการประเมินคุณภาพ (ตามตารางแบบ ป.1) 
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ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ี ประจ าปีการศึกษา ..……..  

องคป์ระกอบคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
คะแนนการประเมิน 

 
ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ
สดัส่วน) 

 = บรรลุ 

ตวัหาร 
 = ไม่บรรลุ 

องคป์ระกอบท่ี.................      

 ตวับ่งช้ีท่ี …………      
 ตวับ่งช้ีท่ี …………   

 
  

    

รวมคะแนน    

จ านวนตัวบ่งช้ี     

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ ………… 
ตามเกณฑ์ สกอ. 

 
 คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

รวมคะแนน    

จ านวนตัวบ่งช้ี     

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ ………… 
ตามเกณฑ์ มสธ. 

 
 คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

องคป์ระกอบท่ี …………      
 ตวับ่งช้ีท่ี …………      
 ตวับ่งช้ีท่ี …………      
 ตวับ่งช้ีท่ี …………      

รวมคะแนน    

จ านวนตัวบ่งช้ี     

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ ………… 
ตามเกณฑ์ สกอ. 

 
 คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

รวมคะแนน    

จ านวนตัวบ่งช้ี     

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ ………… 
ตามเกณฑ์ มสธ. 

 
 คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี   

จ านวนตัวบ่งช้ี   

เฉลีย่คะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ สกอ.   คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี   

จ านวนตัวบ่งช้ี   

เฉลีย่คะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ มสธ.  คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 
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 6. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันาหน่วยงานตามองคป์ระกอบ 
องค์ประกอบที่...................................................................................................................................................... 
  จุดเด่น............................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
  จุดท่ีควรพฒันา.............................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
  โอกาสในการพฒันา/ขอ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันา................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
องค์ประกอบที่...................................................................................................................................................... 
  จุดเด่น............................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
  จุดท่ีควรพฒันา.............................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
  โอกาสในการพฒันา/ขอ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันา................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
องค์ประกอบที่...................................................................................................................................................... 
  จุดเด่น............................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
  จุดท่ีควรพฒันา.............................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
  โอกาสในการพฒันา/ขอ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันา................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 



170 
 

 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 7. ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะผูป้ระเมินในภาพรวม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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2. รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัมหาวทิยาลยั 
  ประกอบดว้ยบทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร ประมาณ 5-10 หนา้ และสาระประมาณ 20-30 หนา้ ดงัน้ี 
  1. ส่วนน า ประกอบดว้ย ปกนอก ปกใน ค าน า บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร รวมทั้งสารบญัเร่ือง สารบญั
ตาราง (ถา้มี) 
  2. ส่วนสาระ  
   2.1 บทน า ใหเ้ขียนในลกัษณะบรรยาย ประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ย ดงัน้ี 
    2.1.1 ความเป็นมา และเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
    2.1.2 ปรัชญา วิสยัทศัน ์พนัธกิจของมหาวิทยาลยั 
    2.1.3 สภาพทางกายภาพของมหาวิทยาลยั 
    2.1.4 โครงสร้าง องคก์าร และการบริหาร 
    2.1.5 หลกัสูตร การเรียนการสอน 
    2.1.6 จ านวนนกัศึกษาและบุคลากร 
    2.1.7 งบประมาณ (แยกเป็นงบประมาณแผน่ดินและเงินนอกงบประมาณ) 
   2.2 องคป์ระกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการตรวจเยี่ยม  ประกอบดว้ยหวัขอ้
ยอ่ย ดงัน้ี 
    2.2.1 องคป์ระกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
    2.2.2 รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัมหาวิทยาลยั 
    2.2.3 กระบวนการตรวจเยี่ยมและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
    2.2.4 กระบวนการจดัท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
   2.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัมหาวิทยาลยั ใหน้ าเสนอผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเป็นรายองคป์ระกอบและตวับ่งช้ี พร้อมทั้งระบุจุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา และตารางผล               
การประเมินตามแบบ ป .1, ป.2, ป.3 และ ป .4 (ส าหรับตารางการประเมินตามแบบ ป .1 – ป.4 ใชก้ารค านวณ
จากโปรแกรม Excel ซ่ึงทางศูนยป์ระสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นผูจ้ดัท าไวแ้ลว้) 
   2.4 บทสรุปและขอ้เสนอแนะในการพฒันา ตลอดจนทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลยั 
  3. ส่วนภาคผนวก 
   3.1 สถิติขอ้มลูต่างๆ เก่ียวกบัองคป์ระกอบคุณภาพ 
   3.2 ตารางการตรวจเยี่ยม 
   3.3 อ่ืนๆ 
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รูปแบบหรือบทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 บทสรุปผูบ้ริหารควรมีความยาวประมาณ 5-10 หนา้ โดยอาจใชรู้ปแบบ ดงัน้ี 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ข้อมูลทั่วไปของมหาวทิยาลยัโดยสังเขป ..................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 วธีิการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ..................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
  องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
   จุดเด่น………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
   จุดท่ีควรพฒันา………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
   โอกาสในการพฒันา/ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา…………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
  องค์ประกอบที ่2 การเรียนการสอน 
   จุดเด่น………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
   จุดท่ีควรพฒันา………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
   โอกาสในการพฒันา/ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา…………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
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  องค์ประกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
   จุดเด่น………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
   จุดท่ีควรพฒันา………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
   โอกาสในการพฒันา/ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา…………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
  องค์ประกอบที ่4 การวจิยั 
   จุดเด่น………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
   จุดท่ีควรพฒันา………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
   โอกาสในการพฒันา/ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา…………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
  องค์ประกอบที ่5 การบริการวชิาการแก่สังคม 
   จุดเด่น………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
   จุดท่ีควรพฒันา………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
   โอกาสในการพฒันา/ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา…………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 



174 
 

 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
   จุดเด่น………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
   จุดท่ีควรพฒันา………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
   โอกาสในการพฒันา/ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา…………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
  องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจดัการ 
   จุดเด่น………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
   จุดท่ีควรพฒันา………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
   โอกาสในการพฒันา/ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา…………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
  องค์ประกอบที ่8 การเงนิและงบประมาณ 
   จุดเด่น………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
   จุดท่ีควรพฒันา………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
   โอกาสในการพฒันา/ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา…………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
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  องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
   จุดเด่น………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
   จุดท่ีควรพฒันา………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
   โอกาสในการพฒันา/ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา…………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
  บทสรุป/ข้อสังเกตในภาพรวม...................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
  ข้อเสนอแนะทีต้่องการให้พฒันาเร่งด่วน 3 อนัดบัแรก 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและทศิทางในอนาคต 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
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บรรณานุกรม 
 

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2550 )  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  พิมพค์ร้ังท่ี 2  กรุงเทพมหานคร  หา้งหุน้ส่วนจ ากดัภาพพิมพ ์

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เอกสารประกอบการประชุมสมัมนาเร่ือง “การเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2551 ของส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา”  เม่ือวนัศุกร์ท่ี 6 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเรดิสนั กรุงเทพมหานคร 

ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)  (2551)  คู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบท่ีสอง (พ.ศ.2549 – 2553)  พิมพค์ร้ังท่ี 4  กรุงเทพมหานคร   

หนงัสือส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน ) ท่ี มศ 0002/2486 ลงวนัท่ี 
28 สิงหาคม 2551 เร่ือง “การประเมินคุณภาพภายนอกสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอน
ทางไกล”  ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แบบรายงานประเมินตนเอง (SAR)  

ระดบัสาขาวชิา 
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รายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา 2552 

(1 กรกฎาคม 2552  – 30 มิถุนายน 2553) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวชิา ..................................................................... 
มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

.....(เดอืน ปี ที่จดัท า).....  
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ค าน า 

 
 ......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

....................................................................... 
 
 
 
 
 

ลงนาม.....................................................................  

(....................................................................)  

ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิา ....................................... 
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สารบัญ 
 

 หน้า 

ค าน า  
 ส่วนที ่1  ข้อมูลพืน้ฐานของหน่วยงาน  
 ส่วนที ่2  ผลการประเมนิตนเอง  
 ส่วนที ่3  แนวทางการพฒันาหน่วยงานในอนาคต  
 ภาคผนวก  
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ส่วนที่  1 
ข้อมูลพืน้ฐานของหน่วยงาน 

 
1. ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัหน่วยงาน 
 1.1 ช่ือหน่วยงาน 
  ......................................... 
 
 1.2 ที่ตั้งหน่วยงาน 
  ......................................... 
 
 1.3 ประวตัคิวามเป็นมา 
 (โดยสงัเขป )………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ปณิธาน วสัิยทัศน์ และวตัถุประสงค์หน่วยงาน 
 ปณิธาน 
 (ให้ใช้ของหน่วยงาน แต่หากยังไม่ก าหนด ให้ใช้ของมหาวิทยาลยั ดังนี ้ ) 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลยัในระบบเปิด ยึดหลกัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพฒันาคุณภาพของประชาชนทัว่ไป เพ่ิมพนู

วิทยฐานะแก่ผูป้ระกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อส าหรับผูส้ าเร็จมธัยมศึกษา เพ่ือสนองตอบความตอ้งการของบุคคลและสงัคม ดว้ยการจั ดระบบ
การเรียนการสอนทางไกล ซ่ึงใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน ์และวิธีการอ่ืนท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนตามปกติ 
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 วสัิยทัศน์ 
 ..............................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 วตัถุประสงค์ 
 ..............................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

3. โครงสร้างการบริหารงาน  
 3.1 แผนภูมโิครงสร้างการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

ประธานกรรมการ

ประจ าสาขาวชิา

รองประธานกรรมการ

ประจ าสาขาวชิาดา้น .......

รองประธานกรรมการ

ประจ าสาขาวชิาดา้น .......

รองประธานกรรมการ

ประจ าสาขาวชิาดา้น .......
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3.2 ผู้บริหาร 
  ในปีการศึกษา 2552  ผูบ้ริหารสาขาวิชา…………… ประกอบดว้ย 

ต าแหน่งบริหาร ช่ือ – สกลุ 

ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา  
รองประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา  
เลขานุการสาขาวิชา  

 
4. นักศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2552  มีนกัศึกษาเขา้ใหม่ ........  คน นกัศึกษาทั้งหมดจ านวน   ........ คน และผูส้ าเร็จการศึกษา  (ณ วนัท่ี ............... ........... ) จ านวน  
........  คน จ าแนกตามระดบัการศึกษา ดงัน้ี 

                                                           หน่วย : คน 

ระดบัการศึกษา นักศึกษาเข้าใหม่ 
ปีการศึกษา 2552 

นักศึกษาทั้งหมด 
ปีการศึกษา 2552 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2552 

1. ประกาศนียบตัร (ต ่ากวา่ปริญญาตรี)    
2. ปริญญาตรี    
3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต    
4. ปริญญาโท    
5. ปริญญาเอก    

รวมทั้งส้ิน    
ท่ีมา : กองแผนงาน ณ วนัท่ี ................... 
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5. หลกัสูตร 
 ในปีการศึกษา 2552  สาขาวิชา…………  มีหลกัสูตรการศึกษาท่ีเปิดสอนทั้งส้ิน จ านวน …… หลกัสูตร จ าแนกตามระดบัการศึกษาได ้ดงัน้ี 
 

ระดบัการศึกษา 
จ านวน
หลกัสูตร 

1. ประกาศนียบตัร (ต ่ากวา่ปริญญาตรี)  
2. ปริญญาตรี  
3. ประกาศนียบตัรบณัฑิต  
4. ปริญญาโท  
5. ปริญญาเอก  

รวมทั้งส้ิน  
            ท่ีมา : ฝ่ายพฒันาหลกัสูตร ส านกัวชิาการ ณ วนัท่ี ............... 
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6. บุคลากร 
ในปีการศึกษา 2552  มีบุคลากรปฏิบติัการจ าแนกไดด้งัน้ี 

 6.1  บุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร                              
                                            หน่วย : คน 

ประเภทบุคลากร สายวชิาการ สายสนับสนุน รวม 
ขา้ราชการ    
พนกังานมหาวทิยาลยั    
พนกังานชัว่คราวต าแหน่งอาจารยป์ระจ าพิเศษ    
ผูท้รงคุณวฒิุ    
ลูกจา้งประจ า    

               - ลูกจา้งประจ างบประมาณแผน่ดิน    
               - ลูกจา้งประจ างบประมาณเงินรายได ้    
               - ลูกจา้งประจ าลกัษณะพิเศษ    

ลูกจา้งชัว่คราว    
              - ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน (เงินรายได)้    
              - ลูกจา้งชัว่คราวชาวต่างประเทศ (รายปี - งบประมาณแผน่ดิน)    

รวม    

      ท่ีมา : กองการเจา้หนา้ท่ี ณ วนัท่ี ...................................... 
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6.2  บุคลากรสายวิชาการ  
                         หน่วย : คน 

อาจารย์ประจ า (คน) วุฒิการศึกษา (คน) ต าแหน่งทางวชิาการ (คน) 

ปฏิบัตงิานจริง ลาศึกษาต่อ ตรี โท เอก อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 
         

อาจารย์ช่ัวคราว (คน)        
         

ท่ีมา : กองการเจา้หนา้ท่ี ณ วนัท่ี.................................... 
 

7. งบประมาณ 
 ในปีงบประมาณ 2552  ไดรั้บจดัสรรงบประมาณดงัน้ี 
                                        หน่วย : บาท 

งบรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ 

งบบุคลากร  
งบด าเนินงาน  
งบลงทุน  
งบเงินอุดหนุน  
งบรายจ่ายอ่ืน  

รวมทั้งส้ิน  
 

หมายเหตุ  ขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2552 ท่ีไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวทิยาลยั  
                             ในการประชุมคร้ังท่ี 12 /2551 เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม  2551      

ท่ีมา : กองแผนงาน ณ วนัท่ี ...........................  
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8. ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 สาขาวิชา…………… ตระหนกัถึงความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542  โดยไดถื้อวา่การ

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองทุกปี  มีคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา
ระดบัสาขาวิชาท าหนา้ท่ีก าหนดนโนบายการด าเนินงานประกนัคุณภาพและสร้างความเขา้ใจในเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมอบหมายใหบุ้ คลากร
มีส่วนร่วมในการประกนัคุณมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพภายในดว้ยการท าหนา้ท่ีประสานงานเก่ียวกบัการประกนั คุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาและ
มหาวิทยาลยั เม่ือส้ินการศึกษาจะด าเนินการประเมินตนเองและจดัท ารายงานส าหรับรองรับการประเมินจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอก  

 ในปีการศึกษา 2552 สาขาวิชา…………… ไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกรอบของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ . ตาม
แนวทางท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด รวม 9 องคป์ระกอบ คือ 

  องคป์ระกอบท่ี 1 วิสยัทศัน ์พนัธกิจ วตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินงาน 
  องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
  องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา 
  องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
  องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
         องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
  องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ   
  องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
  องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
นอกจากน้ียงัเพ่ิมเติมตวับ่งช้ีของ สมศ . และ ก .พ.ร. เพ่ือใหก้ารประเมินคุณภาพ ภายในมีความสมบูรณ์ครบถว้น พร้อมรองรับต่อการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 
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9.  แผนการพฒันา / ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมนิในรอบปีที่ผ่านมา  
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมนิ โครงการ / กจิกรรมเพือ่การพฒันา ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ รายการเอกสารอ้างองิ 
องคป์ระกอบท่ี....................... 
ตวับ่งช้ีท่ี..................... 
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ............. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
 

   

องคป์ระกอบท่ี....................... 
ตวับ่งช้ีท่ี..................... 
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ............. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
 

   

 
หมายเหตุ   ใหน้ าผลการประเมินตวับ่งช้ีในรอบปีการศึกษาท่ีผา่นมาท่ีไดค้ะแนน เท่ากบั 1 มารายงาน  หรืออาจน าขอ้เสนอแนะท่ีมีนยัส าคญัส าหรับน ามาก าหนดโครงการ /

กิจกรรม เพ่ือใชพ้ฒันาหน่วยงานตามความเหมาะสม 
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ส่วนที ่2  
ผลการประเมินตนเอง 

 
 การประเมินตนเองของสาขาวิชา........................มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2552   เพ่ือใหส้ะทอ้น

คุณภาพการด าเนินงานจริง ขอ้มลูท่ีใชใ้นการประเมินตนเองคร้ังน้ีประกอบดว้ยขอ้มลูดา้นการจดัการเรียนการสอน ใชร้อบเวลาตามปีการศึกษา 2552  
(1 กรกฎาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2553)  และขอ้มลูดา้นการบริหารจดัการ ใชร้อบเวลาตามปีงบประมาณ 2552  (1 ตุลาคม 2551- 30 กนัยายน 2552) โดยอิงเกณฑ์
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลกั 

 แต่เน่ืองจากตวับ่งช้ีบางตวัไม่สอดคลอ้งกบับริบทการจดัการเรียนในระบบทางไกลของมหาวิทยาลยั จึงไดข้อยกเวน้การประเมินหรือบางกรณีอาจ ขอ
ประเมินเฉพาะระดบัสถาบนั และใชผ้ลประเมินของสถาบนัเป็นผลประเมินระดบัสาขาวิชา อยา่งไรกต็ามเพ่ือใหส้ะทอ้นคุณภาพการด าเนินงานจริงขอ ง
มหาวิทยาลยั ในการประเมินคร้ังน้ีจึงไดเ้พ่ิมเติมตวับ่งช้ีคุณภาพผนวกต่อทา้ยบางองคป์ระกอบดว้ย 

 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี และเกณฑคุ์ณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2552 มีดงัน้ี 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบที ่......................................................................................................... 
ตวับ่งช้ีที่......................................................................................................... 

 
ผลการด าเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
   

   
   

 
 เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
   

ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย   
  

ผลการด าเนินงาน  

                     *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 

 

  ในปีการศึกษา 2552  สาขาวิชา................................................. ไดป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ . รวมทั้งตวั
บ่งช้ีคุณภาพเพ่ิมเติมตามภารกิจของสาขาวิชาเรียบร้อยแลว้ สามารถสรุปผลการประเมินไดด้งัต่อไปน้ี 
 

   ตารางสรุปการประเมนิรายตวับ่งช้ี (ส.1) 

 องคป์ระกอบคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
คะแนนการประเมิน 

 ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
ตวัหาร  = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ      
 ตวับ่งช้ีท่ี  1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพฒันากลยทุธ์ แผนด าเนินงาน และมีการ
ก าหนดตวับ่งช้ีเพ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนให้ครบทุกภารกิจ 

 

 

 

  

 

 ตวับ่งช้ีท่ี …………      
รวมคะแนน    

จ านวนตัวบ่งช้ี     

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ.   คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

รวมคะแนน    

จ านวนตัวบ่งช้ี     

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ มสธ.   คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  ตาราง ส.1 (ต่อ)  

องคป์ระกอบคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
คะแนนการประเมิน 

 ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
ตวัหาร  = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ …………      
 ตวับ่งช้ีท่ี …………      
 ตวับ่งช้ีท่ี …………      

รวมคะแนน    

จ านวนตัวบ่งช้ี     

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่.............. ตามเกณฑ์ สกอ.   คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

รวมคะแนน    

จ านวนตัวบ่งช้ี     

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่..............  ตามเกณฑ์ มสธ.   คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี   

จ านวนตัวบ่งช้ี   

เฉลีย่คะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ สกอ.   คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี   

จ านวนตัวบ่งช้ี   

เฉลีย่คะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ มสธ.  คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

หมายเหตุ การแปลความหมายผลการประเมิน 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1.50  หมายถึง  การด าเนินงานยงัไม่ไดคุ้ณภาพ 
1.51 – 2.00    หมายถึง  การด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัพอใช้ 
2.01 – 2.50    หมายถึง  การด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัดี 
2.51 – 3.00    หมายถึง  การด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัดีมาก 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

การวเิคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 

 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 

1.2. ................................................ 

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการพฒันา 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 

1.2. ................................................ 

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 

1.2. ................................................ 

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการพฒันา 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 

1.2. ................................................ 

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 3  กจิกรรมพฒันานิสิตนักศึกษา 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 

1.2. ................................................ 

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการพฒันา 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 

1.2. ................................................ 

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4  การวจิยั 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 

1.2. ................................................ 

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการพฒันา 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 

1.2. ................................................ 

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 

1.2. ................................................ 

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการพฒันา 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 

1.2. ................................................ 

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 

1.2. ................................................ 

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการพฒันา 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 

1.2. ................................................ 

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจดัการ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 

1.2. ................................................ 

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการพฒันา 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 

1.2. ................................................ 

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 8  การเงนิและงบประมาณ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 

1.2. ................................................ 

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการพฒันา 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 

1.2. ................................................ 

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 

1.2. ................................................ 

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการพฒันา 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 

1.2. ................................................ 

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
 

ภาคผนวก 
 

- รายช่ือคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา..................................................... 
- ตารางแสดงขอ้มลูพ้ืนฐาน 
- อ่ืนๆ  
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบรายงานประเมินตนเอง (SAR)  
ระดบัส านัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

รายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา  2552 

(1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านัก / สถาบัน / ศูนย์ / กอง ..................................................................... 
มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

.....(เดอืน ปี ที่จดัท า).....  
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
ค าน า 

 
 ......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

....................................................................... 
 
 
 
 
 

ลงนาม.....................................................................  

(....................................................................)  

ผูอ้  านวยการส านกั / สถาบนั / ศูนย ์/ กอง ....................................... 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

สารบัญ 
 

 หน้า 

ค าน า  
 ส่วนที ่1  ข้อมูลพืน้ฐานของหน่วยงาน  
 ส่วนที ่2  ผลการประเมนิตนเอง  
 ส่วนที ่3  แนวทางการพฒันาหน่วยงานในอนาคต  
 ภาคผนวก  
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ส่วนที่  1 
ข้อมูลพืน้ฐานของหน่วยงาน 

 
1. ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัหน่วยงาน 
 1.1 ช่ือหน่วยงาน 
  ......................................... 
 
 1.2 ที่ตั้งหน่วยงาน 
  ......................................... 
 
 1.3 ประวตัคิวามเป็นมา 
 (โดยสงัเขป )………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ปณิธาน วสัิยทัศน์ และวตัถุประสงค์หน่วยงาน 
 ปณิธาน 
 (ให้ใช้ของหน่วยงาน แต่หากยังไม่ก าหนด ให้ใช้ของมหาวิทยาลยั ดังนี ้ ) 
 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลยัในระบบเปิด ยึดหลกัการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพฒันาคุณภาพของประชาชนทัว่ไป เพ่ิมพนู

วิทยฐานะแก่ผูป้ระกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อส าหรับผูส้ าเร็จมธัยมศึกษา เพ่ือสนองตอบความตอ้งการของบุคคลและสงัคม ดว้ยการจั ดระบบ
การเรียนการสอนทางไกล ซ่ึงใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน ์และวิธีการอ่ืนท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียนตามปกติ 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 วสัิยทัศน์ 
 ..............................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 วตัถุประสงค์ 
 ..............................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

3. โครงสร้างการบริหารงาน  
 3.1 แผนภูมโิครงสร้างการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพ คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

รองผู้อ านวยการ 

หัวหน้าฝ่าย…… 
 

หัวหน้าฝ่าย…… 
 

หัวหน้าฝ่าย……. 
 

หัวหน้าฝ่าย……. 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

3.2 ผู้บริหาร 
    ในปีการศึกษา 2552  ผูบ้ริหารส านกั / สถาบนั / ศูนย ์/ กอง …………… ประกอบดว้ย 
 

ต าแหน่งบริหาร ช่ือ – สกลุ 

ผูอ้  านวยการส านกั / สถาบนั / ศูนย ์/ กอง  
รองผูอ้  านวยการส านกั / สถาบนั / ศูนย ์/ กอง  
เลขานุการส านกั / สถาบนั / ศูนย ์/ กอง  
หวัหนา้ฝ่าย..........................  
หวัหนา้ฝ่าย..........................  
หวัหนา้ฝ่าย..........................  
หวัหนา้ฝ่าย..........................  
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4. บุคลากร 
ในปีการศึกษา 2552  มีบุคลากรปฏิบติัการจ าแนกไดด้งัน้ี 

4.1  บุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร                              
                                            หน่วย : คน 

ประเภทบุคลากร สายวชิาการ สายสนับสนุน รวม 
ขา้ราชการ    
พนกังานมหาวทิยาลยั    
พนกังานชัว่คราวต าแหน่งอาจารยป์ระจ าพิเศษ    
ผูท้รงคุณวฒิุ    
ลูกจา้งประจ า    

                - ลูกจา้งประจ างบประมาณแผน่ดิน    
               - ลูกจา้งประจ างบประมาณเงินรายได ้    
               - ลูกจา้งประจ าลกัษณะพิเศษ    

ลูกจา้งชัว่คราว    
               - ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน (เงินรายได)้    
              - ลูกจา้งชัว่คราวชาวต่างประเทศ (รายปี - งบประมาณแผน่ดิน)    

รวม    

      ท่ีมา : กองการเจา้หนา้ท่ี ณ วนัท่ี ............... 
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4.2  บุคลากรสายวิชาการ (เฉพาะส านกัทะเบียนและวดัผล และส านกัเทคโนโลยีการศึกษา) 
                          หน่วย : คน 

อาจารย์ประจ า (คน) วุฒิการศึกษา (คน) ต าแหน่งทางวชิาการ (คน) 

ปฏิบัตงิานจริง ลาศึกษาต่อ ตรี โท เอก อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 
         

อาจารย์ช่ัวคราว (คน)        
         

ท่ีมา : กองการเจา้หนา้ท่ี ณ วนัท่ี ...............  
 

5. งบประมาณ 
 ในปีงบประมาณ 2552  ไดรั้บจดัสรรงบประมาณดงัน้ี 
                                        หน่วย : บาท 

งบรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ 

งบบุคลากร  
งบด าเนินงาน  
งบลงทุน  
งบเงินอุดหนุน  
งบรายจ่ายอ่ืน  

รวมทั้งส้ิน  

    หมายเหตุ  ขอ้มูลการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2552 ท่ีไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวทิยาลยั  
                                 ในการประชุมคร้ังท่ี 12 /2551 เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม  2551      

    ท่ีมา : กองแผนงาน ณ วนัท่ี ...........................  
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6. ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 ส านกั / สถาบนั / ศูนย ์/ กอง…………… ตระหนกัถึงความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542  

โดยไดถื้อวา่การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองทุกปี  มีคณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศึกษาระดบั ส านกั / สถาบนั / ศูนย ์/ กองท าหนา้ท่ีก าหนดนโนบายการด าเนินงานประกนัคุณภาพและสร้างความเขา้ใจในเร่ืองการประกนัคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งมอบหมายใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการประกนัคุณมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพภายในดว้ยการท าหนา้ท่ีป ระสานงานเก่ียวกบัการประกนั
คุณภาพการศึกษาของส านกั / สถาบนั / ศูนย ์/ กอง และมหาวิทยาลยั เม่ือส้ินการศึกษาจะด าเนินการประเมินตนเองและจดัท ารายงานส าหรับรองรับการประเมิน
จากผูท้รงคุณวฒิุภายนอก  

 ในปีการศึกษา  2552 ส านกั / สถาบนั / ศูนย ์ / กอง…………… ไดด้ าเนินการประกั นคุณภาพภายในตามกรอบของส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือ สกอ. ตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด รวม 3 องคป์ระกอบ (ในกรณีของบางส านกั / สถาบนั อาจมีองคป์ระกอบคุณภาพท่ีตอ้งรับการประเมิน
มากกวา่น้ีข้ึนอยูก่บัภารกิจ                ท่ีเก่ียวขอ้ง) 

  องคป์ระกอบท่ี 1 วิสยัทศัน ์พนัธกิจ วตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินงาน 
  องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ   
  องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
นอกจากน้ียงัเพ่ิมเติมตวับ่งช้ีของ สมศ . และ ก .พ.ร. เพ่ือใหก้ารประเมินคุณภาพภายในมีความสมบูรณ์ครบถว้นพร้อมรองรับต่อการปร ะเมินคุณภาพ

ภายนอก 
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7.  แผนการพฒันา / ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมนิในรอบปีที่ผ่านมา  
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมนิ โครงการ / กจิกรรมเพือ่การพฒันา ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ รายการเอกสารอ้างองิ 
องคป์ระกอบท่ี....................... 
ตวับ่งช้ีท่ี..................... 
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ............. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
 

   

องคป์ระกอบท่ี....................... 
ตวับ่งช้ีท่ี..................... 
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ............. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
 

   

 
หมายเหตุ   ใหน้ าผลการประเมินตวับ่งช้ีในรอบปีการศึกษาท่ีผา่นมาท่ีไดค้ะแนน เท่ากบั 1 มารายงาน  หรืออาจน าขอ้เสนอแนะท่ีมีนยัส าคญัส าหรับน ามาก าหนดโครงการ /

กิจกรรม เพ่ือใชพ้ฒันาหน่วยงานตามความเหมาะสม 
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ส่วนที ่2  
ผลการประเมินตนเอง 

 
 การประเมินตนเอง ของส านกั / สถาบนั / ศูนย ์/ กอง........................ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการด าเนินงานปีการศึกษา

2552   เพ่ือใหส้ะทอ้นคุณภาพการด าเนินงานจริง ขอ้มลูท่ีใชใ้นการประเมินตนเองคร้ังน้ีประกอบดว้ยขอ้มลูดา้นการจดัการเรียนการสอน ใชร้อบเวลา ตามปี
การศึกษา 2552  (1 กรกฎาคม 2552  - 30 มิถุนายน 2553)  และขอ้มลูดา้นการบริหารจดัการ ใชร้อบเวลาตามปีงบประมาณ  2552  (1 ตุลาคม 2551 - 30 กนัยายน 
2552) โดยอิงเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลกั 

 แต่เน่ืองจากตวับ่งช้ีบางตวัไม่สอดคลอ้งกบับริบทการจดัการเ รียนในระบบทางไกลของมหาวิทยาลยั จึงไดข้อยกเวน้การประเมินหรือบางกรณีอาจขอ
ประเมินเฉพาะระดบัสถาบนั และใชผ้ลประเมินของสถาบนัเป็นผลประเมินระดบัสาขาวิชา อยา่งไรกต็ามเพ่ือใหส้ะทอ้นคุณภาพการด าเนินงานจริง                       
ของมหาวิทยาลยั ในการประเมินคร้ังน้ีจึงไดเ้พ่ิมเติมตวับ่งช้ีคุณภาพผนวกต่อทา้ยบางองคป์ระกอบดว้ย 

 ผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี และเกณฑคุ์ณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2552  มีดงัน้ี 
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องค์ประกอบที ่......................................................................................................... 
ตวับ่งช้ีที่......................................................................................................... 

 
ผลการด าเนินงานองิเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างองิ 
   

   
   

 
 เกณฑ์การประเมนิ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  
   

ผลการประเมนิ 

ปีงบประมาณ 2552 การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนการประเมนิ 
องิเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งช้ี 

ค่าเป้าหมาย   
  

ผลการด าเนินงาน  

                     *การบรรลุเป้าหมาย   = บรรลุเป้าหมาย     X = ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 



217 
 

 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 

 

  ในปีการศึกษา 2552  ส านกั / สถาบนั / ศูนย ์/ กอง................................................. ไดป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพ           
ของ สกอ. รวมทั้งตวับ่งช้ีคุณภาพเพ่ิมเติมตามภารกิจของสาขาวิชาเรียบร้อยแลว้ สามารถสรุปผลการประเมินไดด้งัต่อไปน้ี 
 

  ตารางสรุปการประเมนิรายตวับ่งช้ี (ส.1) 

 องคป์ระกอบคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
คะแนนการประเมิน 

 ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
ตวัหาร  = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ      
 ตวับ่งช้ีท่ี  1.1 มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพฒันากลยทุธ์ แผนด าเนินงาน และมีการ
ก าหนดตวับ่งช้ีเพ่ือวดัความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนให้ครบทุกภารกิจ 

 

 

 

  

 

 ตวับ่งช้ีท่ี …………      
รวมคะแนน    

จ านวนตัวบ่งช้ี     

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ สกอ.   คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

รวมคะแนน    

จ านวนตัวบ่งช้ี     

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ มสธ.   คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 
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ตาราง ส.1 (ต่อ)  

องคป์ระกอบคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
คะแนนการประเมิน 

 ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือสัดส่วน) 

 = บรรลุ 
ตวัหาร  = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ …………      
 ตวับ่งช้ีท่ี …………      
 ตวับ่งช้ีท่ี …………      

รวมคะแนน    

จ านวนตัวบ่งช้ี     

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่.............. ตามเกณฑ์ สกอ.   คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

รวมคะแนน    

จ านวนตัวบ่งช้ี     

เฉลีย่คะแนนองค์ประกอบที่..............  ตามเกณฑ์ มสธ.   คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี   

จ านวนตัวบ่งช้ี   

เฉลีย่คะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ สกอ.   คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

รวมคะแนนทุกตัวบ่งช้ี   

จ านวนตัวบ่งช้ี   

เฉลีย่คะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ มสธ.  คะแนนที่ได้หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ี 

หมายเหตุ การแปลความหมายผลการประเมิน 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1.50  หมายถึง  การด าเนินงานยงัไม่ไดคุ้ณภาพ 
1.51 – 2.00    หมายถึง  การด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัพอใช้ 
2.01 – 2.50    หมายถึง  การด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัดี 
2.51 – 3.00    หมายถึง  การด าเนินงานไดคุ้ณภาพในระดบัดีมาก 
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การวเิคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทิศทางในอนาคต 

 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 

1.2. ................................................ 

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการพฒันา 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 

1.2. ................................................ 

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
 
 
 



220 
 

 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบที่ ...................................................................................... 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 

1.2. ................................................ 

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการพฒันา 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 
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2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบที ่...................................................................................... 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 

1.2. ................................................ 

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการพฒันา 
1. ........................................................... 1.1. ................................................ 

1.2. ................................................ 

2. ........................................................... 2.1. ................................................ 
2.2. ................................................ 

นวตักรรม (ถ้ามี) แนวปฏิบัตทิี่ด ี(ถ้ามี) 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

- รายช่ือคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของส านกั / สถาบนั / ศูนย ์/ กอง..................................................... 
- ตารางแสดงขอ้มลูพ้ืนฐาน 
- อ่ืนๆ  
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การก าหนดรหัสเอกสารอ้างองิ 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ความหมายรหัสเอกสารอ้างองิระดบัมหาวทิยาลยัและระดบัสาขาวชิา/หน่วยงานสนับสนุน 
 
 
 

XX 1.1 – 1 (1) YYYY 
 
 
 
 

ที่ ช่ือเตม็ ช่ือย่อ 
 สาขาวิชา  

1 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ศป. 
2 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ศษ. 
3 สาขาวิชาวิทยาการจดัการ วจ. 
4 สาขาวิชานิติศาสตร์ นต. 
5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วส. 
6 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศศ. 
7 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มศ. 
8 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สส. 
9 สาขาวิชารัฐศาสตร์ รศ. 

10 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นศ. 
11 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท. 
12 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พศ. 

 ส านกั, สถาบนั  
13 ส านกัการศึกษาต่อเน่ือง สศต. 
14 ส านกัคอมพิวเตอร์ สค. 
15 ส านกัทะเบียนและวดัผล สทว. 
16 ส านกัเทคโนโลยีการศึกษา สทศ. 

 
 
 
 
 

อกัษรยอ่ของหน่วยงานท่ีจดัท า SAR 

รหสัตวับ่งช้ี 
เอกสารตามเกณฑม์าตรฐานท่ี 1 

เอกสารล าดบัท่ี 1 

ช่ือเอกสารหลกัฐาน 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ที่ ช่ือเตม็ ช่ือย่อ 
17 ส านกับริการการศึกษา สบศ. 
18 ส านกัพิมพ ์ สพ. 
19 ส านกับณัฑิตศึกษา สบฑ. 
20 ส านกับรรณสารสนเทศ สบ. 
21 ส านกัวิชาการ สว. 
22 สถาบนัวิจยัและพฒันา สวพ. 

 กอง / หน่วยงานเทียบเท่า / ศูนย ์  
23 กองกลาง กก. 
24 กองคลงั กค. 
25 กองแผนงาน กผ. 
26 กองพสัดุ กพ. 
27 กองการเจา้หนา้ท่ี กจ. 
28 หน่วยตรวจสอบภายใน ตสน. 
29 งานอาคารสถานท่ี อค. 
30 งานวิเทศนส์มัพนัธ์ วทส. 
31 ส านกังานสภามหาวิทยาลยั สภม. 
32 ศูนยส์ารสนเทศ ศสท. 
33 ศูนยส์มัมนาและฝึกอบรม ศส. 
34 ศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยีการพิมพแ์ห่งชาติ ศฝ. 
35 ศูนยป์ระสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษา ศปศ.* 
หมายเหตุ  * ศูนย์ประสานงานการประกนัคุณภาพการศึกษารับผดิชอบการจดัท า SAR ในระดบั 

    มหาวทิยาลยั 
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 คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ที่ ช่ือเตม็ ช่ือย่อ 
36 ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. จงัหวดันครศรีธรรมราช ศวน. มสธ. นศ. 
37 ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. จงัหวดันครสวรรค ์ ศวน. มสธ. นว. 
38 ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. จงัหวดัอุบลราชธานี ศวน. มสธ. อบ. 
39 ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. จงัหวดัเพชรบุรี ศวน. มสธ. พบ. 
40 ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. จงัหวดัสุโขทยั ศวน. มสธ. สท. 
41 ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. จงัหวดัล าปาง ศวน. มสธ. ลป. 
42 ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. จงัหวดัอุดรธานี ศวน. มสธ. อด. 
43 ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. จงัหวดัจนัทบุรี ศวน. มสธ. จบ. 
44 ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. จงัหวดันครนายก ศวน. มสธ. นย. 
45 ศูนยว์ิทยพฒันา มสธ. จงัหวดัยะลา ศวน. มสธ. ยล. 
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